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مارحلا هللاتیب  نارئاز  هب  هرس " سدق  " ینیمخ ماما  ترضح  ياهدومنهر 

باتک تاصخشم 

.1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانشرس : 
. نایزومآراک دومحم  میظنت  هیهت و  مارحلا / هللاتیب  نارئاز  هب  هرس " سدق  " ینیمخ ماما  ترضح  ياهدومنهر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 19×11 107 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 6-522-763-964-978  4500 کباش : 
.1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، عوضوم : 

جح عوضوم : 
نایجاح عوضوم : 

 - 1335 دومحم ، نایزومآراک ، هدوزفا :  هسانش 
ح3ر9 1382  /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0842 ییوید :  يدنب  هدر 
م49621-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

9 ص :
شیاواتف دوب و  تلاسر  هلاسر و  بحاص  وس  کـی  زا  دوب ؛ رادروخرب  یـصاخ  ياـهیگژیو  زا  عجارم و  دمآرـس  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما 

نایب ار  کـسانم  حور  هفـسلف و  شیاوتحمرپ  عماـج و  ياـهمایپ  رگید  يوس  زا  دومن و  یم  میـسرت  ار  جـح  کـسانم  ماـجنا  حیحـص  شور 
تخاـس لّدـبم  یمیهاربا  هدـنز و  یجح  هب  ار  نآ  دـنادرگزاب و  شحوریب  بلاـق  هب  ار  جـح  حور  هنوگمیهاربا  دوب و  هَّللاحور  و  درکیم .

ار نادساح  دیک  نارحاس و  رحـس  تفر و  نامز  ناینوعرف  نابلطتردق و  غارـس  هب  جـح  ياسآزجعم  ياصع  اب  هنوگیـسوم  دوب و  يوسوم 
، تئارب نامرف  اب  درک و  بآ  رب  شقن 
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10 ص :
اکیرمآ ّدضرب  ناشورخ  یلیس  هب  ار  ترفن  نیا  گرزب ، ناطیش  تساوخ  مغریلع  دیـشاپ و  نایناهج  لد  رد  ار  رابکتـسا  هنیک  ترفن و  رذب 

یتما هب  دنریگ و  نشج  ار  دوخ  ییاهر  دننک و  میلـست  هب  راداو  ار  نمـشد  هدمآ ، دوخ  هب  متـس ، تحت  ياهتلم  هجیتن ، رد  ات  دومن  لیدـبت 
. دنشوپب لمع  هماج  جح  مهم  فادها  زا  یکی  هب  لیدبت و  وسمه  لدمه و 

توعد و  ادـخ ، هدـیزگرب  نانامهیم  ار  نانآ  تشاد . هژیو  یفطل  صاخ و  یتیانع  نایجاح  هب  دـیزرویم ، قشع  دوخ  تما  هب  دوب و  ماـما  وا 
، ادخ هناخ  هب  دوخ  هناخ  زا  رجاهم  نانمؤم  دیحوت ، زکرم  هب  ناگدنروآ  يور  كرش و  زا  ناگدننادرگرب  يور  صاخ ، طیارـش  اب  ناگهدش 

يوس هب  ناگدنور  دمحم و  میهاربا و  يادـن  هب  نایوگ  کیبل  هَّللا ، ءاقل  ناقـشاع  هَّللا و  تیب  نارئاز  تلم ، مایپ  نالماح  مدرم و  ناگدـنیامن 
ادـخ زا  ار  ناـگمه  قـیفوت  دوـمنیم و  زارد  ناـشیوس  هـب  يردارب  تـسد  دادیم و  ناشمالــس  تـسنادیم . قوـشعم  دـقرم  قـشع و  دـبعم 

. تساوخیم
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11 ص :
. تسنادیم نآرق  وریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  عبات  مالسا ، تلم  ار  همه  وا  يرآ ،

ِيریگهرهب هب  ار  شیوخ  نادنزرف  هناردپ  تسنادیم و  دوخ  هفیظو  ار  ناشتیاده  داشرا و  گرزب و  ار  ناشـشاداپ  نیگنـس و  ار  نانآ  هفیظو 
. دومرفیم هیصوت  جح  ییالط  تصرف  زا  رتهب  هچره 

هدیزگرب نانامهیم  هب  هتـسویپ ، ادـخ  هب  هتـسراو و  ماما  نآ  گنـس  نارگ  ثاریم  دنمـشزرا و  ياهمایپ  زا  تسا  ياهدـیزگ  رـضاح  هعومجم 
. مییامن داش  دوخ  زا  ار  راوگرزب  نآ  حور  ادا و  ادخ  هب  ار  دوخ  نیِد  نآ ، هب  لمع  يریگارف و  اب  هک  دیما  ادخ .

نایزومآراک دومحم 
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13 ص :

 ... اهراکهار اههیصوت و 

مارحلا هَّللا  تیب  نارئاز  هب  ماما  ياهراکهار  اههیصوت و 
یناگمه قیفوت 

. مراتساوخ یمالسا  يروهمج  مالسا و  نوؤش  ظفح  رد  ار  همه  قیفوت  یلاعت  دنوادخ  زا 
یهلا فیلاکت 

. دیامرف انشآ  هیناسنا  فیاظو  هیهلا و  فیلاکت  هب  ار  ام  همه  هک  میامنیم  تلأسم  یلاعت  دنوادخ  زا 
صاخ هولج 

. امرف دنمهرهب  دوخ ، صاخ  هولج  تمحر و  زا  دنیامنیم  تمحز ...  جنر و  لمحت  وت  گرزب  فده  هار  رد  هک  ار  یناریا  جاجح  اهلا ! راب 
ریطخ فیاظو 

رفس نیا  رد  هک  يریطخ  فیاظو  هب  ار  نانآ  هجوت  هک  تسا  نآ  مرتحم ، جاجح  هب  تارکذت  نیا  زا  بناج  نیا  روظنم 
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14 ص :
. میامن بلج  تسا ، هدش  هتشاذگ  نانآ  هدهع  رب  ناریا  هداد  دیهش  تلم  رهطم و  عرش  فرط  زا  مهم ، رایسب 

مهم ياهینتسناد 

؟ میوریم اجک 
. دوریم اجک  هک  دنادب  جاح  هک  تسا  نآ  مهم 

؟ تسیک هدننک  توعد 
. دنکیم تباجا  ار  یسک  هچ  توعد  هک  دنادب ...  جاح  هک  تسا  نآ  مهم 

؟ تسیک نابزیم 
. تسیک ِنامهیم  دنادب ...  جاح  هک  تسا  نآ  مهم 

ینامهیم بادآ 
. تسیچ ینامهیم  نیا  بادآ  دنادب ...  جاح  هک  تسا  نآ  مهم 

هجوت موزل 
. دناهدروآور یک  يوسهب  دننک ...  هجوت  هک  مراد  اضاقت  مرتحم ...  نارئاز  زا 
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15 ص :

جح لئاسم  يریگارف  موزل 

يریگدای موزل 
زا ریغ  اج ]  ] نیا هن ، دش ؛ دش  هچره  رگید  میورب و  جح  طقف  ام  هک  نیا  هن  دـنریگب ، دای  ار  جـح  هلأسم  هک  دنـشاب  رما  نیا  لابند  دـیاب  مدرم 

. تساهاج ریاس 
تامرحم تابجاو و  يریگارف 

. دنریگ دای  یبوخهب  مالعا  ياملع  دزن  تامرحم - تابجاو و  زا  ار - جح  لئاسم  جاجح ، تسا  مزال 
يریگشیپ

. ددرگ نانآ  تامحز  نتفر  رده  بجوم  هک  دوشن  لصاح  یتافلخت  هتساوخن  يادخ  ات  دنریگ  دای  ار ...  جح  لئاسم  جاجح ، تسا  مزال 
تافلخت زا  يریگولج 

. دوش نانآ  ندشن  لُِحم  بجوم  هک ...  دوشن  لصاح  یتافلخت  هتساوخن  يادخ  ات  دنریگ  دای  ار ...  جح  لئاسم  جاجح ، تسا  مزال 
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16 ص :
ناوت مامت  يریگراک  هب 

. دننک جح  کسانم  مّلعت  رد ...  فرص  ار  دوخ  مه  مامت  مرتحم ...  جاجح 
يریگارف رد  تقد 

. دیریگ ارف  تقد  اب  ار ...  نآ  لئاسم 
املع دزن  يریگارف 

. دیریگ ارف  مالعا ...  ياملع  دزن  ار  نآ  لئاسم 
جح نالطب 

نالطب بجوم  هدـش و  دراو  جـح ) لئاسم   ) اهنآ رد  یللخ  هک  دوش  مولعم  تقو ، تشذـگ  جـح و  ماجنا  زا  سپ  هتـساوخان  يادـخ  ادابم  ... 
! تسا هتفر  رده  امش  ياهتمحز  هدیدرگ و  جح 

تمحز بابسا 
. دوشب ناتتمحز  بابسا  اهدعب  هک  دیتفین  اطخ  هابتشا و  رد  ات  دیریگب  دای  ار  لئاسم  نیا  ناتدوخ  رطاخ  يارب  دیاب 

یعرش فیلکت 
. درک تلفغ  دیابن  نآ  زا  هک  تسا  یعرش  فیلکت  کی  يریگارف )...   ) نیا
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17 ص :
يراگنا لهس  بقاوع 

. دینامب یقاب  مارحا  هب  ای  دینکب و  دیناوتن  رخآ  ات  ار  نآ  ناربج  دوش و  لطاب  ناتلمع  يراگنالهس ، اب  هتساوخن  يادخ  هک  دشاب  اسب  هچ  ... 
نویناحور ییامنهار 

تـسد نانآ  ییامنهار  نودـب  یلمع  چـیه  هب  دـیریگارف و  دنتـسه  اهناوراک  رد  هک  مرتحم  نویناحور  زا  قیقد  روط  هب  ار  کسانم  لامعا و 
. دینزن

جح هتسیاش  ماجنا 

هتسیاش روط  هب 
. دیهد ماجنا  هتسیاش ...  یتروص  هب  ار ...  جح ...  تروص 

روتسد قفاوم 
. دیهد ماجنا  یهلا  روتسد  قفاوم  ار ...  گرزب  تدابع  نیا 

يونعم بتارم 
. دوش لمع  وم  هب  وم  هتسیاش و  حیحص و  روط  هب  جح  يدابع  تاروتسد  هک  نآ  رگم  دش  دهاوخن  لصاح  جح ...  يونعم  بتارم 
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18 ص :
تایح هیامرس 

. دیامنیم کیدزن  هیزنت ، دیحوت و  قفا  هب  ار  ناسنا  تسا و  هنادواج  تایح  هیامرس  جح ... ، يونعم  بتارم 
رفس عورش 

. تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  يوسهب  رفس  تسا  هَّللا » یلادفو   » دوشیم عورش  هک  اجنیا  زا  ناترفس 
ندوب ییادخ 

. دیهد ماجنا  دیاب  تیهولا  روط  هب  دیهدیم  ماجنا  دیراد  هک  يروما  مامت  دیوریم ، ادخ  هناخ  فرط  هب  دیراد  امش 

اهدیابن اهدیاب و 

ادخ يوسهب 
. تسا هَّللا  یلا  رفس  جح ...  رفس  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 

ایند لیصحت 
. تسین ایند  لیصحت  رفس  جح ...  رفس  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
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19 ص :
بسک رفس 

. تسین بسک  رفس  جح ...  رفس  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
يویند ضارغا 

. دینکن ایند  هب  هدولآ  ار ] نآ  ، ] ایند يوس  هب  رفس  هن  تسا  هَّللا  یلا  رفس  رفس ، جاجح !...  ریاس  ملع و ...  لها  نایاقآ 
عونمم تراجت 

. دشاب حرطم  رفس  نیا  رد  يراجت  روما  دیهدب و  رارق  تراجت  رفس  ار  رفس  نیا  ادابم 
دوخ زا  تبقارم 

. دینکب ینابساپ  رایسب  ناتدوخ  زا 
هانگ زا  زیهرپ 

. دوشن تیصعم  هب  طولخم  ناشجح  هتساوخن  يادخ  هک  دننکب  هجوت  دیاب  مه  دنوریم  جح  هک  یصاخشا 

یلامتحا تارطخ 

ناحتما هتوب 
نوچ دیراد  رارق  ناحتما  هتوب  رد  رفس  نیا  رد  زورما  امش 
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20 ص :
. دیتسه ناریا  تلم  زا  ییوگلا  هنومن و 

تواقش تداعس و 
. دیتسه يدبا  تیمورحم  تواقش و  وا و  ناصاخ  قح و  ياضر  لیصحت  يدبا و  تداعس  یهار  ود  رس  رب  نازیزع  امش  نونکا 

طوقس ای  دوعص 
يادـخ هک  تسا  نکمم  و  دـینک ؛ ادـیپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  شیپ  دایز  رایـسب  يوربآ  کی  امـش  هک  تسا  نکمم  رفـس ، نیا  اب  دـینادب 

. دینک ادیپ  طوقس  هتساوخن 
مالسا يوربآ 

. دینک ظفح  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسا  نکمم  و  دیربب ؛ نیب  زا  ار  مالسا  يوربآ  هک  تسا  نکمم  دیوشیم ...  فرشم  هک  یجح  نیا  رد  امش 
دوخ مجر 

مجر مه  ار  ناتدوخ  دیشاب  ناطیش  دونج  زا  ناتدوخ  هتساوخن  يادخ  هچنانچ  رگا  دینکیم ، ناطیش  مجر  دیوریم و  امش  ار  یهلا  رفس  نیا 
. دینکیم
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21 ص :
قح تیانع 

قح تیانع  دروم  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - لوسر  هژیوهب  ادخ ، يایلوا  روبق  هَّللا و  تیب  ترایز  میظع  باوث  رب  هوالع  هَّللا ...  ءاش  نا  ای 
در تسد  ای  دش ، دیهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  باوث  ریخ و  یلاعت و  يراب  تمحر  قیرغ  و  ءادفلا - همدقمل  انحاورا  هَّللا - ۀیقب  ياعد  یلاعت و 

. دننزیم نامرحمان  امش  هنیس  رب 
قح يدانم 

. ناطیش يدانم  هتساوخن  يادخ  ای  دیوشیم ...  قح ...  يدانم  هَّللا ...  ءاش  نا  ای 
مالسا کته 

کته بجوم  مالـسا و  نانمـشد  تاغیلبت  جورم  هتـساوخن ...  يادخ  ای  دیوشیم ...  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  یلوق  یلمع و  غلبم  ای ... 
 ... یمالسا يروهمج  مالسا و 

. دیوشیم

راثیا

نادنمزاین هب  کمک 
ثداوح زا  نیلولعم  زا  يرایسب  هک ...  لاس  نیا  رد 
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22 ص :
جایتحا رد  فرص  ار  نآ  هنیزه  دنروآ ، اج  هب  یبابحتسا  جح  دنهاوخیم  هک  یناسک  تسا  یضتقم  دنراد ، کمک  هب  مربم  جایتحا  بالقنا ،

. دراد حیجرت  یبابحتسا  جح  رب  رایسب  یلاعت  يادخ  دزن  نآ  باوث  هک  دننک  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و 
اجیب عقوت 

جح نیا  تسین ، ناملزانم  رد  هک  دوشب  لصاح  یهافر  نوچمه  ام  يارب  دـیاب  میوریم  جـح  ام  هک  الاح  هک  دنـشاب  هتـشاد  عقوت  مدرم  رگا 
. تسا هدومرف  بجاو  صاخشا  رب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دشاب  یجح  نآ  دناوتیمن 

روشک تیعقوم  هب  هجوت 

دصقم زا  یهاگآ 
؟ دیوریم اجک  هب  اجک و  زا  هک  دیشاب  هاگآ 

؟ یسک هچ  يوس  هب 
. دناهدروآ ور  یک  يوس  هب  يروشک و  هچ  زا  دننک  هجوت  هک  مراد  اضاقت  ناریا  روشک  مرتحم  نارئاز  زا 
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23 ص :
یمالسا یبالقنا و 

. دناهدش جح  یهار  مالسا ، ماکحا  هب  دهعتم  یمالسا و  یبالقنا و  يروشک  زا  هک  دننک  هجوت  یناریا  مرتحم  نارئاز  تسا  مزال 
دهعتم ناناوج 

نآ كرد  زا  ام  هک  دـنراد  يا  یهلا  ياهشزرا  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دـهعتم  زیزع  ناـناوج  زیزع ...  مالـسا  يارب  هک  دـنوریم  يروشک  زا 
. دناهدمآرد تراسا  هب  دناهدیدرگ و  لولعم  دناهدش و  دیهش  میزجاع ،

ناراکادف
غاد دناهتـشذگ و  دوخ  لاـنم  لاـم و  ناوج و  ناـج و  زا  ادـخ  هار  رد  هناقاتـشم  نآ ) تلم  ، ... ) زیزع مالـسا  يارب  هک  دـنوریم  يروشک  زا 

. دناهدیرخ ناج  هب  ار  دوخ  نازیزع 
نادیهش روشک 

. دیاهدش جح  مزاع  تسا  هدومن  مالسا  میدقت  دصقم ، هار  رد  زابناج  دیهش و  نارازه  هک ...  يدنمزوریپ  روشک  زا  امش 
هتساوخ اپهب  تلم 

زیزع و مالسا  يارب  هک  دنوریم  يروشک  زا 
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24 ص :
. دندرک ادف  دناهتشاد  هچره  ناوج ، ریپ و  درم و  نز و  هتساوخ و  اپ  هب  توغاط  ماکحا  ياج  هب  نآ  ینارون  ماکحا  يارجا 

لامآ هبعک 
نیما و لیئربج  طبهم  یحو و  طیحم  مارک و  يایلوا  ماظع و  يایبنا  لامآ  هبعک  یلاـعت و  دـنوادخ  هناـخ  هک  دـنوریم  يروشک  يوس  هب  ... 

. تسا هَّللاۀکئالم 
روشک ناگدنیامن 

. دیتسه روشک  نیا  ناگدنیامن  هَّللا ...  تیب  جاجح  امش 
ادخ هب  هجوت 

. تسادخ هب  هجوت  تسا ...  ساسا  هک  يزیچ  نآ 
وا يوس  هب 

. تسا هَّللا  یلا  ریس  تسا ، ساسا  هک  يزیچ  نآ 
لمع رد  صالخا 

. تسا لمع  رد  صالخا  تادابع ، همه  رد  تامهم  زا 
لطاب لمع 

ییامندوخ و يارب  ار  یلمع  یسک  هتساوخان  يادخ  رگا 
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25 ص :
. تسا لطاب  وا  لمع  دشکب  نارگید  خر  هب  ار  شلمع  یبوخ  دهد و  ماجنا  نارگید  هب  هضرع 

یهاوخادخ تفآ 
. تسا فلاخم  یهاوخادخ  اب  ینیبدوخ ، یهاوخدوخ و  ره 

ینیبدوخ
. تسا نیابم ...  هَّللا  یلا  ترجه  اب  ینیبدوخ ... ، یهاوخ و  دوخ  ره 

یهاوخدوخ
. تسا جح  تیونعم  ضقن  بجوم  ینیب ... ، دوخ  یهاوخ و  دوخ  ره 

ریغ ياضر 
. دنهدن تکرش  دوخ  لامعا  رد  ار  ادخ  ریغ  ياضر  هک  دنشاب  بظاوم  مرتحم ، جاجح 

وا يوسهب  دوخ  زا  ترجه 
. دییامن ترجه  الع  لج و  وا  يوسهب  تسا  كرش  گرزب  أشنم  هک  دوخ  زا 
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26 ص :

جح زا  يرادربهرهب 

يونعم هدافتسا 
نیرتشیب تسا ، هدـش  انب  ناـهج  نیملـسم  نیدـحوم و  حـلاصم  يارب  قح  هب  هک  هفیرـش  هنکما  نآرد  مالـسایسایس ، يداـبعهضیرف - نیازا 

(. دییامنب  ) هدومن ار  یسایس  يونعم و  هدافتسا 
يونعم ریس 

. دننکب يونعم  ریس  تسا ، هدومرف  ررقم  اهنآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتادابع  نیمه  زا  دنیایب و  دوخ  هب  اهناملسم  هک  مراودیما 
لمع تشادرب و 

یسایس ياهتشادرب  مه  تسا ...  هدومرف  ررقم  اهنآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتادابع  زا  دنیایب و  دوخ  هب  اهناملسم  هک  مراودیما 
. لمع مه  و  دننکب ) )

درد نیرتگرزب 

یعقاو هفسلف 
هفسلف زونه  هک  تسا  نیا  یمالسا  عماوج  درد  نیرتگرزب 
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27 ص :
. دناهدرکن كرد  ار  یهلا  ماکحا  زا  يرایسب  یعقاو 

کشخ تدابع 
یقاب کشخ ...  تدابع  کـی  تروص  هب  زونه  دراد  هک  یتمظع  زار و  همه  نآ  اـب  جـح ، هک ...  تسا  نیا  یمالـسا  عماوج  درد  نیرتگرزب 

. تسا هدنام 
لصاحیب تکرح 

، ... جح هک ...  تسا  نیا  یمالسا  عماوج  درد  نیرتگرزب 
. تسا هدنام  یقاب  رمثیب  لصاحیب و  تکرح  کی  تروصهب ... 

نیرتروجهم
. تسا میظع  کسانم  نیا  یسایس  دعب  رتتلفغ ، دروم  رتروجهم و  نآ  داعبا  همه  زا 

یگشیمه تیانج 
. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  راک  رد  رتشیب  جح ،) یسایس  دعب   ) نآ تیروجهم  يارب  ناراکتیانج  تسد 

حوریب تاکرح 
. تسین اهظفل  لامعا و  تاکرح و  اهنت  جح ،
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28 ص :

رفس فادها 

ندش یهلا 
. دشاب یهلا  ناشنوکس  تکرح و  ره  ات  دنوریم  ادخ  يوس  هب 

لآهدیا هعماج 
. تسا يونعم  يدام و  لئاذر  نودب  ياهعماج  يانب  داجیا و  روآ  مایپ  جح ،

هناخ بحاص  هب  لاصتا 
. تسا هناخ  بحاص  هب  ناسنا  لاصتا  ندش و  کیدزن  يارب  جح 

کشخ تکرح 
. دسریمن ادخ  هب  ناسنا  کشخ ، تکرح  ظفل و  مالک و  اب 

جح حور 
همانرب مه  دـنریگب و  ار  سفن  اب  داـهج  لـمعلا  روتـسد  مه  ناناملـسم ، هک  دوب  دـهاوخن  نیا  زا  ریغ  يرگید  زیچ  جـح ، ماـیپ  حور و  ًاملـسم 

(. ار  ) كرش رفک و  اب  هزرابم 
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29 ص :
هاگداعیم نیرتهب 

انشآ ناهج  رـسارس  زا  دوخ  یمالـسا  ینید و  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ناناملـسم  هک  تسا  یمالـسا  ياهتلم  هفراعم  هاگداعیم  نیرتهب  جح ،
. دنوشیم

تازایتما وغل 
روشک و نابز و  گنر و  هب  هجوت  نودـب  لکـشلا و  دـحتم  تازایتما ، وغل  اب  یهلا ، ناـمزاس  یمومع و  عمجم  نیا  رد  دـهعتم ... ، ناناملـسم 

. دنوشیم عمتجم  هفیرش  فقاوم  رد  راب  کی  لاس  ره  هقطنم ،
هزیگنا ّرس و 

. دیامرفیم رکذ  ناهج  فعضتسم  ياههدوت  سان و  حلاصم  يارب  ناناملسم  مایق  تضهن و  ار ، جح ...  هزیگنا  ّرس و  دنوادخ ... ،
تالکشم یسررب 

. دنیآرب تالکشم  عفر  ددص  رد  دننک و  یسررب  ار  نیملسم  لاس  کی  تالکشم  هک  تسا  نیا  يارب  جح 
ندیمهف يارب 

نآ زا  ام  هک  نیا  يارب  دندرک  تسرد  ار  جح )  ) ساسا نیا 
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30 ص :
. میمهفب زیچ  ساسا ،

فراعم نوناک 
. تسا یهلا  فراعم  نوناک  جح ،

نیگنس فیلاکت 

گرزب فرش 
. تسا رتدایز  تیلوؤسم  تسا و  دایز  فرش  توغاط ، میژر  جح  هن  تسا  یمالسا  يروهمج  جح 

گرزب تیلوؤسم 
. تسا گرزب  ریطخ و  رایسب  لاعتم ...  دنوادخ  سدقم  هاگشیپ  رد  مرتحم  جاجح  تیلوؤسم  دننادب  دیاب 

نایجاح تیلوؤسم 
. تسا گرزب  ریطخ و  رایسب  نآ ، یناسنا  میلاعت  مالسا و  هار  رد  دهاجم  فیرش و  تلم  لباقم  رد  مرتحم ...  جاجح  تیلوؤسم  دننادب  دیاب 

نیگنس هفیظو 
. تسا نیگنس  امش  هفیظو  مرتحم ! جاجح 
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31 ص :
دایز فیلکت 

. تسا دایز  ًادج  امش  فیلکت  دیشاب ...  هاگآ 

جح عاونا 

هَّللالیلخ جح 
. میشاب هدروآ  اج  هب  ار  زیزع  يدهم  هَّللا  یلو  هَّللا و  بیبح  هَّللا و  لیلخ  جح  ات  مینک ...  تیعبت  يدهم ) دمحم - میهاربا -  ) اهنآ زا  دیاب  ام 

هدنز جح 
. دنهد ماجنا  هدنبوک ...  جح  کی  هدنز ، جح  کی  دیاب ...  نیملسم 

اوتحمیب جح 
. تسانعمیب تروص  کی  نیا  تسین ، جح  نیا  میریگن ... ، رظن  رد  ار  نیملسم  حلاصم  میورب و  جح  ام  رگا 

رمثیب جح 
کی کـشخ و  تداـبع  کـی  تروص  هب  زونه  دراد  هک  یتمظع  زار و  همه  نآ  اـب  جـح  هک ...  تسا  نیا  یمالـسا  عماوج  درد  نیرتـگرزب 

. تسا هدنام  یقاب  رمثیب  لصاحیب و  تکرح 
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32 ص :

نارئاز هفیظو  یمیهاربا و  جح  تبرغ 

جح تبرغ 
. یعامتجا یسایس و  تاهج  زا  مه  ینافرع و  يونعم و  تاهج  زا  مه  تسا ؛ روجهم  بیرغ و  یمیهاربا ...  جح  هک  دننادب  دیاب 

تبرغ زا  تاجن 
. دنروآرد تبرغ  نیا  زا  شداعبا  همه  رد  ار  ادخ  تیب  دیاب  یمالسا  ياهروشک  مامت  زیزع  جاجح 

تبرغ ناربج 
. میتسه یمیهاربا ) جح  تبرغ   ) ناربج هب  رومأم  ام 

دیحوت يادن 
. میهد رس  سدقم  ناکم  نآ  زا  ار  دیحوت  هملک  هملک و  دیحوت  يادن  دیاب ...  ام 

اهتب نتسکش 
هکم رد  نیملسم  عمجم  رد  هدنبوک  هدنز و  تاعامتجا  اهيرگاشفا و  اهملظت و  اهتوعد و  اهدایرف و  اب  دیاب ...  ام 
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33 ص :
. مینکشب ار  اهتب  همرکم ،

ناطیش درط 
هدروآ اج  هب  ار  زیزع  يدهم  جح ...  ات  مییامن  درط  مینک و  یمر  تابقع  رد  تسا  گرزب  ناطیـش  اهنآ  سأر  رد  هک  ار  نیطایـش  دـیاب ...  ام 

. میشاب

جاجح هفیظو  یسایس و  دعب 

جح ياوتحم 
. دنوش دنمهرهب  جح )  ) نآ یعامتجا  یسایس و  ياوتحم  زا  يدابع ، ياوتحم  رب  هوالع  دیاب  نیملسم ... 

رهاظ تروص 
. دننکن تعانق  تروص  فرص  هب  دیاب ...  نیملسم ... 

ندوبن لفاغ 
. دنشابن لفاغ  جح )  ) نآ یعامتجا  یسایس و  تهج  زا  دیاب  دهعتم ...  ناناملسم 

یسایس دعب  راهظا 
، تسا لگنج  رصع  هک  رصع  نیا  رد  زورما و  ناناملسم 
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34 ص :
. دنتسه جح ) یسایس  دعب   ) نآ راهظا  هب  فظوم  نامز ، ره  زا  رتشیب 

ماهبا عفر 
. دنتسه جح ) یسایس  دعب   ) نآ زا  ماهبا  عفر  هب ...  فظوم  نامز ، ره  زا  رتشیب  زورما ... ، ناناملسم 

هشیدنا ندوب  زاسراک 

جح رد  ربدت 
. تسا جح  لئاسم  رد  جح و  رد  ربدت  دوب ) قباس  رد  هک  هچنآ  زا   ) دنک يریگولج  دناوتیم  هک  يزیچ  نآ 

داعبا عمج 
تسا هدرک  عمج  هفلتخم  داعبا  نیب  هنوگچ  هک  مالـسا  لئاسم  همه  رد  ربدت ...  دوب ) قباس  رد  هچنآ  زا   ) دنک يریگولج  دناوتیم  يزیچ  نآ 

. لئاسم ریاس  یعامتجا و  لئاسم  نیب  تدابع ، تسایس و  نیب  دیحوت ، نافرع و  نیب 
ندیمهف يارب 

نآ زا  ام  هک  نیا  يارب  دندرک  تسرد  ار  جح )  ) ساسا نیا 
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35 ص :
. میمهفب زیچ  ساسا ،

جح تیعقاو 
؟ تسیچ جح  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  ندرب  یپ  ناناملسم ، گرزب  فیاظو  زا  یکی 

تاناکما فرص 
دوخ يونعم  يدام و  تاناکما  زا  یـشخب  دـیاب  هشیمه  يارب  ارچ  هک ...  تسا  تیعقاو  نیا  هب  ندرب  یپ  ناناملـسم ، گرزب  فیاظو  زا  یکی 

؟ دننک فرص  جح )  ) نآ ییاپرب  يارب  ار 

یناگمه فیلکت 

تایح دیدجت 
. دننک ششوک  ناش  یگدنز  ياههنحص  هب  نآ ...  ندنادرگ  زاب  جح و  تایح  دیدجت  رد  دیاب  ناناملسم  همه  هصالخ ،

هنحص هب  تشگزاب 
. دننک ششوک  ناش  یگدنز  ياههنحص  هب  نآ ...  ندنادرگ  زاب  نآرق و  تایح ...  دیدجت  رد  دیاب  ناناملسم  همه  هصالخ ،
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36 ص :

راتفگ راتفر و 

قح رضحم  رد 
. تسوا روضح  یلاعت و  قح  رضحم  رد  امش ...  لامعا  تاکرح و 

ایلوا تبظاوم 
. تسا هَّللا ...  ءایلوا  تبقارم  رد  امش ...  لامعا  تاکرح و 

هکئالم تبقارم 
. تسا هَّللا  ۀکئالم  تبقارم  رد  امش ...  لامعا  تاکرح و 

ادهش تبقارم 
. دنتسه امش  لامعا  بقارم  هدنز ...  نادیهش  نیلولعم و 

ناگدنامزاب تبقارم 
. دنتسه امش  لامعا  بقارم  دنتسه  اهناوراک  رد  هک  نیلولعم )  ) نانآ هب  ناگتسباو  ناگدنامزاب و 

ناملسم ناردارب  تبقارم 
. دنتسه ناهج  رسارس  یمالسا  ناردارب  تبقارم  تحت  هک ...  دننادب  نیفیرش  نیمرح  نارئاز  ناریا و  مرتحم  جاجح 
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37 ص :
اهيرازگربخ نیمک 

، یهاک زا  هک  دنددص  رد  و  هتسشن ...  نیمک  رد  یتاغیلبت ...  ياهقوب  نازادرپ  غورد  اهيرازگربخ و  هک ...  دننادب  ناریا ...  مرتحم  جاجح 
. دنزاسب یهوک 

مالسا نانمشد  تبقارم 
 ... مالسا نانمشد  هک ...  دننادب  ناریا ...  مرتحم  جاجح 

. دنزاسب یهوک  یهاک ، زا  هک  دنددص  رد  دنتسه و  نانآ  لاوقا  لامعا و  بقارم 
ناتسود نامشچ 

دهعت هب  نارئاز ...  دننیبب  هک  نآ  يارب  تسا ...  هدش  هتخود  اهنآ  رب  ناتسود ...  نامشچ  هک ...  دننک  هجوت  یناریا  مرتحم  نارئاز  تسا  مزال 
. دنیامنیم ظفح  ار  دوخ  دنمهوکش  یمالسا  بالقنا  يوربآ  ناهج ، ناناملسم  اب  دروخرب  راتفگ و  راتفر و  رد  دنتسه و  یقاب  دوخ  یمالسا 

نانمشد نامشچ 
 ... هک دننک  هجوت  یناریا  مرتحم  نارئاز  تسا  مزال 

. دننک هشدخ  نانآ  قالخا  رادرک و  راتفگ و  رد  هک  نآ  يارب  تسا ...  هدش  هتخود  اهنآ  رب  نانمشد  نامشچ ... 
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38 ص :
ناناملسم نامشچ 

. دننکیم هدهاشم  ار  امش  نیملسم  ریاس 
ناتسود قایتشا 

هژیو هب  فلتخم  داعبا  رد  ناریا  تلم  رد  هک  یمیظع  لوحت  نیا  دننیبب  دنهاوخیم  قایتشا  لامک  اب  دنتسه  هَّللا  تیب  نیرئاز  هک  امش  ناتسود 
. تسا رادقم  هچ  ات  هدرک ...  ادیپ  ققحت  يونعم  یقالخا و  دعب  رد 

واکجنک نامشچ 
ار امش  لامعا  تاکرح و  تقد ، اب  دناهدمآ  درگ  یحو  زکرم  لوح  ناهج  فارطا  زا  هک  رئاز  رازه  اهدص  واکجنک  نامشچ  هک  دینادب  دیاب 

. دنراد رظن  تحت 
نارئاز ماهبا 

 ... رئاز نارازه  نامشچ  شیپ  رد  امش ...  لامعا  تاکرح و 
رد ای  دـناهدومن  رواب  ای  دـناهتفرگ ...  رارق  ناریا  مالـسا و  نانمـشد  یهورگ  ياههناسر  رادهنماد و  تاغیلبت  ریثأـت  تحت  اـسب  هچ  و  تسا ... 

. دنربیم رس  هب  ماهبا 
نافلاخم یعس 

يراگن و عیاقو  يارب  هک  یناریا ) نارئاز   ) امش نافلاخم 
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39 ص :
. دنزاسب یهوک  یهاک ، زا  هک  دنتسه  فعض  طاقن  ندرک  ادیپ  ددصرد  دناهدناسر  سدقم  ناکم  نآ  هب  ار  دوخ  ینکفاقافن ، ینیچ و  ربخ 

ماظن يارفس 

ماظن يارب  وگلا 
. دیشاب وگلا  یمالسا  يروهمج  يارب  دیاب  جاجح ، امش ... 

تلم زا  ياهنومن 
. دیتسه ناریا  تلم  زا  ییوگلا  هنومن و  زورما ...  امش 

قداص ماما  روشک 
. دیاهدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روشک  زا  امش  دوش  مولعم  هک  دینک  نانچ  نآ 

نایاش تمدخ 
. تسا زیزع  نانهیم  مه  یمالسا و  يروهمج  مالسا و  هب  نایاش  تمدخ  کی  دوخ  دنسپ ) مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفر   ) نیا

ماظن ندرکن  ماندب 
کی یمالسا  يروهمج  يارب  هک  دننکب  يراک  دیابن 
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40 ص :
. دوشب ادیپ  یماندب 

ندادن هژوس 
مینکن يراک  نامدوخ  ام  رگید  دننکیم ، تاغیلبت  یمالسا  يروهمج  دض  رب  ام و  دض  رب  هک  دنتسه  ًابیرقت  ایند  ياج  همه  رد  ینیغلبم  نآلا 

. دتفیب اهنآ  تسد  یبلطم  هک 
تیثیح زا  عافد 

. دینک عافد  دوخ  یلم  یمالسا و  تیثیح  زا  دیتسه  هک  يروشک  ره  رد  زیزع ! ناردارب  نارهاوخ و 

هتسیاش راتفر 

یلمع شیامن 
تسه هک  هنوگ  نآ  ار  یمالسا  بالقنا  هرهچ  هدرک و  بلج  ار  ناگمه  رظن  دوخ ، یبالقنا  یمالسا و  قالخا  هتسیاش و  راتفر  اب  هَّللا  ءاش  نا 

. دیراذگب ناهج  ياهتلم  شیامن  هب 
ملس یمرن و 

. دینک ملس ...  یمرن و  اهیتشرد ، لباقم  رد 
تبحم یبوخ و 

. دینک تبحم  یبوخ و  اهيراتفر ، دب  لباقم  رد 
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41 ص :
يرابدرب ربص و 

. دیشاب رابدرب  روبص و  اهدمآ  شیپ  لاوحا و  تاقوا و  عیمج  رد  اهدمآ ، تفر و  اهدروخرب و  رد 
تورم قفر و 

. دنیامن راتفر  یمالسا  توخا  تورم و  قفر و  اب  ادخ  ناگدنب  همه  اب  دنتسه ، وا  تمحر  لحم  ادخ و  هناخ  راوج  رد  هک  مرتحم  نیرئاز 
همیرک قالخا 

. دییامن تاعارم  تقد  اب  دنشاب  روشک  ره  نابز و  ره  گنر و  ره  هفیاط و  ره  هقبط و  ره  زا  راوز  همه  اب  ار  یمالسا  یناسنا  همیرک  قالخا 
هنامیرک راتفر 

. دییامن راتفر  همه  اب  هنامیرک 
هداشگ يور 

. دییامن ردص  هعس  هداشگ و  يور  اب  دشاب  سکره  زا  يدب  دمآ  شیپ  ره  لمحت  یلاعت  دنوادخ  ياضر  يارب 
تلم مالسا و  يزارفارس 

ياعد هکربتم و  فقاوم  تیقاوم و  تکرب  هب  مراودیما 

هتسیاش www.Ghaemiyeh.comراتفر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 117زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :
. دینک زارفارس  ار  دوخ  نهیم  تلم و  نازابناج و  ادهش و  مالسا و  تسا ...  امش  هار  هقردب  هک  مورحم  تلم 

ناتسود يداش 
. دینک داش  ار  ناتسود  هکربتم ...  فقاوم  تیقاوم و  تکرب  هب  مراودیما 

نانمشد يراوخ 
. دییامن هتسکش ...  لد  لوذخم و  ار  نانمشد  هکربتم ...  فقاوم  تیقاوم و  تکرب  هب  مراودیما 

تاغیلبت يزاسیثنخ 
 ... هتسیاش راتفر  اب  دوریم  راظتنا  هچنانچ  هَّللا  ءاش  نا 

. دییامنیم یثنخ  ار  یتاغیلبت  ياهقوب  هناضرغم  دساف  تاغیلبت  تالمح 
فعاضم رجا 

. دوب دهاوخ  فعاضم  امش  رجا  لوبقم و  امش  جح  نمشد ) تاغیلبت  ندرک  یثنخ   ) تروص نیا  رد 
ّدر تسد 

. دینز ناناملسم  مالسا و  نانمشد  هنیس  هب  در  تسد  مراودیما ... 
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43 ص :
الاب عقوت 

نآ دوشیمن ، دـشن و  روج  نیا  هک  دـیامرفب  رما  وا )  ) هتـساوخن يادـخ  هک  دـیربن  الاب  ار  ناتدوخ  تاعقوت  ردـق  نآ  دـیتسه ...  یجاح  امش 
. دوشیم دایز  يراتفرگ  تقو 

نیملسم هب  کمک 
. دیسرب ناهج  نیفعضتسم  داد  نیملسم و  داد  هب  دیهاوخیم  هک  دیتسه  یناملسم  امش  دیتسه . یجاح  امش  بوخ ،

نارگید دوخ و  زا  تبقارم 
هدولآ یهلا ، تمظع  اب  تدابع  نیا  هک  دنیامن  تبقارم  دوخ  ناتـسود  دوخ و  زا  یلاعت - هَّللا  مهدیا  زیزع - جاجح  هک  مراودـیما  بناج  نیا 

. دوشن ایاطخ  هانگ و  هب 
نانادهلأسم

. دوشن تاروتسد  زا  فلخت  هتساوخنيادخ  هک  دننک  تبظاوم  دوخ  ناهارمه  زا  هک  تسا  نانادهلأسم  رب 
تواقش تداعس و 

ناگدنمزر راوگرزب و  تلم  زیزع و  مالسا  یمالسا و  يروهمج  يوربآ  ظفح  هک  تداعس  هار  دیتسه : هار  ود  رـس  رب  مرتحم ...  نارئاز  امش 
هب هتسویپ  يادهش  نأشلا و  میظع 
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44 ص :
. دراد تافانم  یمالسا  يروهمج  تیثیح  اب  هچنآ  دش و  رکذ  هچنآ  تاعارم  مدع  اب  تواقش ...  هار  و  تسا ...  هَّللا  ءاقل 

نیزاوم تاعارم 
لاعفا و لامعا و  زا  تبظاوم  یقـالخا و  یمالـسا و  نیزاوم  تاـعارم  رد  هک ...  تداعـس  هار  دـیتسه : هار  ود  رـس  رب  مرتحم ...  نارئاز  اـمش 

هچنآ تاعارم  مدع  اب  یهلا  سدق  تحاس  زا  ندوب  دودرم  تواقـش و  هار  و  دـشابیم ...  جـح  رعاشم  مامت  رد  عقاوم و  همه  رد  دوخ  راتفگ 
. دش رکذ 

بادآ تاعارم 
و دشابیم ... )  ) ادخ ناگدنب  همه  اب  یقالخا  یمالسا و  بادآ  تاعارم  رد  هک ...  تداعس  هار  دیتسه : هار  ود  رـس  رب  مرتحم ...  نارئاز  امش 

. دش رکذ  هچنآ  تاعارم  مدع  اب  تواقش ...  هار 

تلم مایپ 

مایپ لماح 
. دیتسه روشک  نیا  ناگدنیامن  تلم و  نیا  مایپ  لماح  مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  امش 
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45 ص :
ساسح تیعقوم 

. تسا ساسح ...  رایسب  امش  تیعقوم  مرتحم ... ! جاجح 
مدرم ناگدنیامن 

 ... ناش یمالسا  بالقنا  هک  دیتسه  یمدرم  ناگدنیامن  امش 
. دیامن بلج  مالسا  هب  هداد و  ناکت  یتیگ  رسارس  رد  ار  ناهج  نامولظم  و  ضرا ، برغ  قرش و  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  تسا  هتسناوت 

تموکح يرارقرب 
 ... دوخ بالقنا  اب  هک  دیتسه  یتلم  مایپ  لماح  امش 

. دناهدومن نیزگیاج  یتوغاط  تموکح  ياج  هب  ار  یمالسا  تموکح 
نافعضتسم ییانشآ 

ار ناهج  نافعضتسم  هک  یمالسا  ياهروشک  اهنت  هن  ناشیمالسا  بالقنا  مایپ  رودص  اب  دنراد  میمـصت  هک ...  دیتسه  یتلم  مایپ  لماح  امش 
. دنزاس انشآ  یمالسا  لدع  تموکح  زیزع و  مالسا  هب 

مایپ ندرب 
زا یمایپ  ناهج  فلتخم  ياههراق  ناناملسم  يارب  امش 
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46 ص :
. دیشاب هتشادن  ار  سک  چیه  یگدنب  یگدرب و  ادخ ، زا  ریغ  هب  هک  یمایپ  دیربب ، دنوادخ 

نآرق اب  سنا 
. دنزرون تلفغ  تیاده ، باتک  یهلا و  هفیحص  نیا  میرک ، نآرق  اب  سنا  زا  هرونم ،» هنیدم   » و همرکم » هکم   » هب رفس  لوط  رد 

راشرس تاکرب 
. تسا سدقم  باتک  نیا  راشرس  تاکرب  زا  هدنیآ  هتشذگ و  خیرات  لوط  رد  تشاد  دنهاوخ  دنراد و  هچره  ناناملسم 

هژیو نارئاز 

ربارب ردارب و 
اب هدومن ...  ییادزهقرف  ییارگیلم ، تافارحنا  یبرغ و  یقرـش و  ياهبتکم  رب  ندز  اپ  تشپ  اب  هک ...  دپتیم  ینارئاز  ياوه  رد  تاقیم  لد 

. دنشاب ربارب ...  ردارب و  اهتلم ...  همه 
رگیدکی راوخمغ 

ردارب و هقطنم ، طیحم و  تیلم و  گنر و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  اهتلم  همه  اب  هک ...  دپتیم  ینارئاز  ياوه  رد  تاقیم  لد 
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47 ص :
. دنشاب رگیدکی  راوخمغ  ربارب و 
ندش تسدکی  تدحو و  میکحت 

نایوگروز تیرـشب و  نانمـشد  رب  هدـحاو  ِدـی  اب  دـننک و  تدـحو  میکحت  اهتلم ...  همه  اـب  هک ...  دـپتیم  ینارئاز  ياوه  رد  تاـقیم  لد 
. دنزاتب راوخناهج 

تیناسنا طارص 
. دننک تباجا  تیناسنا  میقتسم  طارص  يوس  هب  ار  دنوادخ  توعد  کیبل ، کیبل  هیبلت و  اب  هک ...  دپتیم  ینارئاز  ياوه  رد  تاقیم  لد 

روضح بادآ 

روضح زار 
دمحم ترـضح  ءاـیبنالا و  وـبا  میهاربا  ترـضح  يادـن  اـب  هک  ار  دـنوادخ  توـعد  اـت  دـنوریم  یهلا  هاـگداعیم  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  نارئاز 

( .... دنیامن  ) هدومن تباجا  هدش  غالبا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لسرلا  متاخ  یفطصم 
تسود روضح 

 ... ات دنوریم  یهلا  هاگداعیم  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  نارئاز 
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48 ص :
. دنوش فرشم  سدقم  ناکم  نآ  رد  تسود  روضح  هب  نابوک  ياپ  نایوگ و  کیبل » »

بوبحم لامج 
. بوبحم لامج  هدهاشم  تسا و  رضحم  رد  روضح  هلأسم  هلأسم ،

بدا تاعارم 
. ددرگ تاعارم ...  میظع ، دنوادخ  سدقم  رضحم  روضح  بادآ  یهلا ...  ياهتاقیم  رد 

یگتسباو زا  ییاهر 
. ددرگ دازآ ...  قح  ریغ  هب  ياهیگتسباو  مامت  زا  زیزع  جاجح  بولق  سدقم ...  تاماقم  یهلا و  ياهتاقیم  رد 

یلاخ بلق 
. ددرگ یهت ...  تسه  تسود  ریغ  هچنآ  زا ...  زیزع  جاجح  بولق  سدقم ...  تاماقم  یهلا و  ياهتاقیم  رد 

یهلا تایلجت 
. ددرگ رونم  یهلا  تایلجت  راونا  اب  زیزع ...  جاجح  بولق  سدقم ...  تاماقم  یهلا و  ياهتاقیم  رد 
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49 ص :
جح ياوتحم 

اب هَّللا  یلا  ریس  نیا  کسانم  لامعا و  ات  تاعارم ...  میظع  دنوادخ  سدقم  رضحم  روضح  بادآ  سدقم ...  تاماقم  یهلا و  ياهتاقیم  رد 
. ددرگ هتسارآ  يدمحم  جح  نآ  زا  سپ  یمیهاربا و  جح  ياوتحم 

قح هناتسآ 
. دییامن یلاعت  قح  رضحم  هناتسآ  هب  لوصو  يارب  مرحم  ار  دوخ 

هیبلت بادآ 

یقیقح ياهکیبل 
. دنهدیم باوج  عماج  مسا  هب  یلاعت  هَّللا  توعد  هب  هدینش و  ناج  شوگ  اب  ار  قح  يادن  هک  دراد  تقیقح  یناسک  زا  ررکم  ياهکیبل 

باوج رارکت 
. دنکیم رارکت  ار  توعد  باوج  هدش  دوخیب  رضحم  نیا  رد  دوخ  زا  کیبل )  ) هدنیوگ ییوگ  تسا ...  رضحم  رد  روضح  هلأسم  هلأسم ،
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50 ص :
کیرش بلس 

دنکیم و رارکت  ار  توعد  باوج  هدش  دوخیب  رـضحم  نیا  رد  دوخ  زا  کیبل )  ) هدـنیوگ ییوگ  تسا ...  رـضحم  رد  روضح  هلأسم  هلأسم ،
. دننادیم هَّللا » لها   » هک دیامنیم  نآ  قلطم  يانعم  هب  کیرش  بلس  نآ  هلابند 

کیبل ینعم 
. تباجا ام  يدرک و  توعد  وت  ینعی  دییوگیم ، ادخ  هب  کیبل  دیوریم  هک  تاقیم  رد 

هن دایرف 
. دیشک اههچتوغاط  اهتوغاط و  همه  رب  ال »  » دایرف و  دییوگ ؛ اهتب  همه  رب  هن  کیبل ، کیبل  رد 

ققحت طرش 
. دشاب یلاعت  قح  توعد  باوج  امش  ياهکیبل  هک ...  نآ  رگم  ددرگیمن  لصاح  جح )  ) نآ یعامتجا  یسایس و  دُعب 

هن باوج 
كرابت و يادخ  هک  دیهدب  ماجنا  یلمع  کی  ادابم  تباجا ، ام  يدرک و  توعد  وت  ینعی  دییوگیم ، ادخ  هب  کیبل  دیوریم  هک  تاقیم  رد 

. دیتسین یمالسا  امش  هک  نیا  يارب  مرادن  لوبق  نم  ار  امش  ریخ ، هک  دیامرفب  یلاعت 
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51 ص :

هبعک لابقتسا 

هبعک شوغآ 
جح يوـس  هب  یـساسا  فارحنا  یـسایس و  ياوزنا  زا  ار  جـح  هک  دـشکیم  شوـغآ  رد  ار  يزیزع  نارئاز  همظعم ، هـبعک  مارحلا و  هَّللا  تـیب 

. دنیامنیم دیدجت  ار  نآ  تایح  هداد و  قوس  يدمحم  یمیهاربا و 
سان مایق 

 ... هک دشکیم  شوغآ  رد  ار  يزیزع  نارئاز  همظعم ، هبعک 
. دنرادیم هضرع  ار  ناکرشم  زا  تئارب  تقیقح  سان و  مایق  يانعم  و  دننکشیم ؛ مه  رد  ار  برغ  قرش و  ياهتب 

فاوط بادآ 

فاوط زمر 
. میدرگن يرگید  درگ  ادخ ، زا  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ادخ  هناخ  رود  هب  شدرگ 

قح هب  قشع 
. تسا قح  هب  قشع  هناشن  ادخ ...  مرح  فاوط 
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52 ص :
لد ندرک  یهت 

. دینک یهت  نارگید  زا  ار  لد  ادخ ...  مرح  فاوط  رد 
ناج ندرک  كاپ 

. دنزاس كاپ  قح  ریغ  فوخ  زا  ار  ناج  ادخ ...  مرح  فاوط  رد 
گنج مارحا 

( هّکم يادهش  . ) دندروآ ور  برح ...  مارحا  هب  جح  مارحا  زا  نادیهش ...  رالاس  دیس و  نوچمه 
هناخ بحاص  فاوط 

. دندروآ ور  تیب ...  بحاص  فاوط  هب  مرح  هبعک و  فاوط  زا  نادیهش ...  رالاس  دیس و  نوچمه 
تداهش لسغ 

. دندروآ ور  نوخ  تداهش و  لسغ  هب  مزمز  ؤّضوت  زا  نادیهش ...  رالاس  دیس و  نوچمه 
همه لثم 

. دنروآ اج  هب  دنروآیم  اج  هب  جاجح  همه  هک  فراعتم  وحن  هب  ار  فاوط 
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53 ص :
هنالهاج ياهراک 

. دوش زارتحا  دننکیم  لهاج  صاخشا  هک  ییاهراک  زا 
عونمم تمحازم 

. دنیامن بانتجا  نارازگ  زامن  اب  تمحازم  زا 

دوسالا رجح  مالتسا  بادآ 

ادخ اب  تعیب 
تعاـطاهب دیــشاب و  نمــشد  ناـگدازآ ، ناـحلاص و  شنـالوسر و  وا و  نانمــشد  اـب  هـک  دـیدنب  ادـخ  اـب  تـعیب  دوسـالا » رجح   » سمل رد 

. دیهنن رس  دشاب  اج  ره  دشاب و  هک  ره  نانآیگدنبو 
سرت ندودز 

گرزب ناطیـش  نانآ  سأر  رد  ادـخ و  نانمـشد  هک  دـییادزب  لد  زا  ار  ینوبز  فوخ و  و  دـیدنب ...  ادـخ  اب  تعیب  دوسـالا » رجح   » سمل رد 
. دننوبز

جح یعامتجا  لمعلا  روتسد 

عامتجا نیرتگرزب 
فسألاعم هک ...  تسا  یعامتجا  نیرتگرزب  هبعک ، عامتجا 

دوسالا رجح  مالتسا  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 117زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :
. دوشیمن هدافتسا  نآ  زا 

یمالسا تیصخش 
. دیبایب ار  دوخ  یمالسا  تیصخش  دییآ و  دوخ  هب  نم ... ! ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و 

اهتردق تسکش 
. دنکش مه  رد  ار  اهتردق  مامت  دناوتیم  نایاپیب  نئازخ  اب  امش  تیعمج  درایلیم  کی  بیرق  ناهج ... ! ناناملسم  يا 

سیسأت زا  فده 
. دومن عامتجا  نآ  رد  گرزب  دصقم  نیمه  يارب  دیاب  سپ  تسا ...  هدش  سیسأت  مایق  يارب  هک  یتیب 

سان عفانم 
. دومن نیمأت  فیرش  فقاوم  نیمه  رد  ار  سان  عفانم  دیاب ...  سپ  سانلل ، سان و  مایق  مه  نآ  تسا  هدش  سیسأت  مایق  يارب  هک  یتیب 

یلاع دصاقم 
، ... گرزب عامتجا  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 

هار رد  هک  دزاسیم  فلکم  ار  ناملسم  ياهتلم  امش 
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55 ص :
 ... هرهطم تعیرش  هیلاع  دصاقم  مالسا ، هسدقم  فادها 

. دینک ششوک 
لئاسم لح 

. دینک مهافت  رظن و  لدابت  نیملسم  هلکشم  لئاسم  لح  يارب  تسا  مزال  دیاهدرک  عامتجا  جح ...  کسانم  يادا  يارب  هک  امش ...  رب 
کلهم درد 

عاـمتجا میظع  ناـکم  نیا  رد  بهذـم  تلم و  ره  زا  دـیدمآ و  درگ  شلوسر  دـنوادخ و  رما  هب  شخب ، تاـیح  مالـسا  زکرم  رد  هک  نونکا 
. دینک یشیدناهراچ  یمالسا ) ياهروشک  راب  تبکن  عضو   ) هدنشک ناطرس  کلهم و  درد  نیا  يارب  دیدرک ،

عمجت هفسلف 
یـسایس یعامتجا و  عضو  هب  هتـشاد و  هجوت  میظع  عاـمتجا  نیا  هفـسلف  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  جـح ، هفیرـش  لاـمعا  لـالخ  رد  تسا  مزـال 

. دینک یگدیسر ...  یمالسا  ياهروشک 
مهم هضیرف 

. تسا مالسا  همهم  ضئارف  زا  نیملسم  رما  هب  مامتها 
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56 ص :
اهيراتفرگ عفر 

ینامیا ناردارب  ياهيراتفرگ  زا  هتشاد و ...  هجوت  میظع  عامتجا  نیا  هفسلف  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  جح  هفیرـش  لامعا  لالخ  رد  تسا  مزال 
. دینک ششوک  ینادجو  یمالسا و  هفیظو  دح  رد  نآ  عفر  رد  هتشگ و  علطم  دوخ 

یناسرعالطا
نیملسم تالاکـشا  عفر  يارب  و  دنناسرب ؛ مه  عالطا  هب  تسا  هتـشذگ  لاس ، لوط  رد  نیملـسم  دالب  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  مهم 

. تسا هتکن  نیمه  يارب  تسا  تدابع  هک  لاح  نیع  رد  زاجح  رد  یمالسا  ینویلیم  عامتجا  و  دننکب . رکف 
یّقرت هار  رد 

. دینک ششوک  نیملسم ...  یلاعت  یقرت و  هار  رد  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملسم  ياهتلم  امش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
هعماج یگتسویپ 

. دینک ششوک  یمالسا  هعماج  یگتسویپ  داحتا و  هار ...  رد  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملسم  ياهتلم  امش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
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57 ص :
لالقتسا هار  رد 

رکفمه و رامعتسا ، ناطرس  ندرک  نک  هشیر  لالقتسا و  هار  رد  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملـسم  ياهتلم  امـش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
. دیوش نامیپ  مه 

اهيراتفرگ ندینش 
هدینش و تکلمم  ره  یلاها  نابز  زا  ار  ملسم  للم  ياهيراتفرگ  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملسم  ياهتلم  امـش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 

. دینکن راذگ  ورف  یمادقا  هنوگ  چیه  زا  نانآ  تالکشم  لح  هار  رد 
یشیدناهراچ

. دینک رکف  یمالسا  ياهروشک  نادنمتسم  ارقف و  يارب  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملسم  ياهتلم  امش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
نیطسلف يدازآ 

، مسینویهص لاگنچ  زا  نیطسلف  یمالسا  نیمزرـس  يدازآ  يارب  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملـسم  ياهتلم  امـش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
. دینک یشیدنا  هراچ  تیناسنا  مالسا و  تخسرس  نمشد 
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58 ص :
ناراکادف اب  يراکمه 

يدازآ هار  رد  هک  يراکادف  نادرم  اب  يراکمه  تدعاسم و  زا  هک ...  دزاسیم  فلکم  ار  ناملـسم  ياهتلم  امـش  گرزب ... ، عامتجا  نیا 
. دیزرون تلفغ  دننکیم  هزرابم  نیطسلف » »

تالکشم یسررب 
یناگمه تروشم  اب  اـهنآ  عفر  هار  رد  هتخادرپ و  نیملـسم  یمومع  تالکـشم  یـسررب  هب  ناناملـسم  یهلا ... ، میظع  عاـمتجا  نیا  رد  دـیاب 

. دننک ششوک 
رظن لدابت 

ياهروشک یـصوصخ  لئاسم  رد  ًایناث  مالـسا و  یـساسا  لئاسم  ًالوا  جـح ، سدـقم  عامتجا  نیا  رد  هک ...  تسا  مزال  یمالـسا  ياهتلم  رب 
. درذگیم هچ  نانآ  ناملسم  ناردارب  رب  نآ ، لامع  رامعتسا و  تسد  اب  اهروشک  لخاد  رد  هک  دننیبب  هدرک ، رظن  لدابت  یمالسا 

اهيراتفرگ شرازگ 
. دنهد شرازگ  ناهج  نیملسم  هب  ار  دوخ  تلم  ياهيراتفرگ  سدقم  عامتجا  نیا  رد  دیاب  روشک  ره  یلاها 
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59 ص :

هکم

ثداوح هنیآ 
ياـیبنا تضهن  گرزب  ثداوح  هنیآ  هفرـشم ، دـهاشم  همظعم و  هکم  هک ، تسا  نیا  دـننک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  مرتـحم  جاـجح  هک  یتاـکن  زا 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  مالسا و 
لیئربج لوزن  لحم 

لیئربج گرزب و  يایبنا  لالجا  لوزن و  لحم  هفرـشم ...  دهاشم  همظعم و  هکم  هک  نیا  دننک  هجوت  نآ  هب  دیاب  مرتحم  جاجح  هک  یتاکن  زا 
. تسا نیما ... 

اهجنر روآدای 
نیدنچ ياهتبیـصم  اهجنر و  روآدای  نیمزرـس ... ، نیا  ياج  ياج  هک ... : تسا  نیا  دننک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  مرتحم  جاجح  هک  یتاکن  زا 

. دناهدش لمحتم  تیرشب  مالسا و  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ياهلاس 
اههرخص لد 

(. همئا ربمایپ و   ) نانآ تلاسر  مایپ  هماگنه  زا  تسا  رپ  هنیدم ، هکم و  ياهرازاب  اههچوک و  اههوک و  اهنابایب و  اهگنس و  اههرخص و  لد 
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60 ص :
زمر زار و 

تیب نارئاز  دنتشادیمرب ، هدرپ  ترما » امک  مقتـساف   » زمر زار و  زا  دندمآیم و  نخـس  نابز و  هب  هکم ) اهنابایب و ...  اهگنـس و   ) اهنآ رگا 
. دناهدیشک هچ  ناناملسم  ندش  یتشهب  ام و  تیاده  يارب  ادخ  لوسر  هک )  ) دنتفاییمرد مارحلا  هَّللا 

تیلوؤسم
 ... دندمآیم نخس  نابز و  هب  هکم ) اهگنس و ...   ) اهنآ رگا 

. تسا نیگنس  ردقچ  ربمایپ )  ) وا ناوریپ  تیلوؤسم  هک ... )  ) دنتفاییمرد نارئاز ... 
اهدروآ تسد  ظفح 

نتفرگ رظن  رد  هسدـقم و  هنکما  هفرـشم و  دـهاشم  نیا  رد  روضح  هک ...  تسا  نیا  دـننک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  مرتـحم  جاـجح  هک  یتاـکن  زا 
یهلا تلاسر  تضهن و  نیا  ياهدروآ  تسد  ظفح  تیلوؤسم و  هب  ار  ام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  ياسرفتقاط  تخـس و  طیارش 

. دنکیم انشآ  رتشیب 
یگداتسیا

 ... مالـسلا مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ًاعقاو  هک ...  تسا  نیا  دننک  هجوت  نآ  هب  دیاب  مرتحم  جاجح  هک  یتاکن  زا 
رد هتبلا 
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61 ص :
. دناهدومن یگداتسیا  تماقتسا و  لطاب ، ياحما  قح و  نید  يارب  ییاهتبرغ  هچ 

ندیسارهن هار و  همادا 
زا مالـسلا ...  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک ...  تسا  نیا  دـننک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  مرتحم  جاجح  هک  یتاـکن  زا 

 ... اهتمهت
. دندشن میلست  بلاط ... » یبا  بعش   » رد يداصتقا  هرصاحم  نیرتدیدش  رد ...  دندیسارهن و 

توعد ریسم  رد 
اب مالـسلا ...  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک ...  تسا  نیا  دـننک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  مرتحم  جاجح  هک  یتاـکن  زا 

هئطوت و نارازه  اب  هزرابم  رباربان و  یپایپ و  ياهگنج  رد  روضح  ادـخ و  مایپ  غالبا  قح و  توعد  ریـسم  رد  اهترارم  اهترجه و  لـمحت 
. دناهتشامگ تمه  دشر  تیاده و  هب  اهینکشراک 

اهتیمولظم تعسو 
اـهتیمولظم و تعـسو  ًاـنیقی  یلو  تسا ...  هدـید  ناوارف  ياهجـنر  درد و  اهیتخـس و  اـهتیمولظم و  هچرگا ...  ناریا ، هداد  دیهـش  تـلم 

. تسام لئاسم  زا  رتالاب  بتارم  هب  تسا  هتفر  ام  نایاوشیپ  رب  هک  ییاهیتخس 
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62 ص :

نارگید اب  دروخرب  هویش 

تفارش بابسا 
دوشب و مالسا  تفارش  بابـسا  هک  مینکب  راتفر  يروط  مینکب و  لمع  يروط  اج ، ره  رد  نیملـسم  همه  اب  اج و  همه  رد  هنیدم ، رد  هکم ، رد 

. دنک تیبرت  دهاوخیم  روج  هچ  مالسا  هک  دنمهفب  مدرم 
نتسناد ردارب 

. دننادب دوخ  ردارب  ار  ناناملسم  همه  هک ...  مهاوخیم  یناریا ...  راوز  زا  ًادکؤم  نم 
هتسیاش دروخرب 

. دنیامن لمع  تسا  دهعتم  ناملسم  کی  هتسیاش  هک  يروط  هب  نیملسم ) ریاس   ) نانآ اب  هک ...  مهاوخیم  یناریا ...  راوز  زا  ًادکؤم  نم 
بهذم نهو 

. دوش زارتحا  دیاب  تسا  بهذم  نهو  بجوم  هک  ییاهراک  زا  ًاقلطم 
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63 ص :
یناسنا قالخا 

. دینک دروخرب  یمالسا  یناسنا ، قالخا  اب  همه ، اب 
تنونشخ زا  يریگولج 

. دیراد زاب  تنوشخ  لامعا  زا  ار  ناناملسم  همه  هنسح ، هظعوم  هناردارب و  تحیصن  اب 
ارادم

. دییامن ارادم  نالهاج  اب  یلاعت  دنوادخ  روتسد  هب 
نیرومأم اب  تملاسم 

اب یتح  ار  تملاسم  نیملـسم و  اب  ارادـم  هرونم ، هنیدـم  رد  هچ  همظعم و  هکم  رد  هچ  هفیرـش ، فقاوم  نآ  رد  هک  منکیم  هدرک و  شراـفس 
. دیهدن تسد  زا  اجنآ  نیرومأم 

ندرکن هلباقم 
. دیزیخنرب هلباقم  هب  تسا  نما  لحم  هک  زکارم  نآ  رد  هک ...  منکیم  هدرک و  شرافس 

ادخ عیطم 
دنموربآ و یلاعت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات  دـینکن  لثم  هب  هلباقم  دـندرک  راتفر  امـش  اب  میرک  نآرق  تاروتـسد  فالخ  رب  امـش  نافلاخم  رگا 

. دیشاب عیطم 
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64 ص :
عضاوت

. دننامب لفاغ  تسا  ینید  ناردارب  نافعضتسم و  ناناملسم و  ربارب  رد  عضاوت  رد  هک  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  رکش  زا  ادابم ... 
یلدمه سنا و 

. دنوش مورحم  همرکم  هکم  رد  ادخ  ناتسود  اب  سنا  یلدمه و  زا  ادابم ... 
ریقحت هدید 

. دنرگنب ریقحت  تناها و  هدید  هب  ناناملسم  راتفر  لامعا و  هب  ادابم ... 
بجع رورغ و 

. دنوش راتفرگ  بجع  رورغ و  هب  اهروشک  رگید  ناناملسم  ربارب  رد  دوخ  بالقنا  تمظع  دشر و  ساسحا  زا  هک  ادابم  مرتحم ، نارئاز 
هیور فلاخم  ياهوگدنلب 

 ... زا اهروشک ...  ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال 
. دنیامن بانتجا  هیور  فلاخم  ياهوگدنلب  نتشاذگ 
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65 ص :

تنس لها  تاعامج 

تاعامج رد  تکرش 
. دنوش رضاح  تنس  لها  تاعامج  رد  اهروشک ...  ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال 

تعامج لیکشت  زا  زیهرپ 
. دنیامن بانتجا  لزانم ...  رد  تعامج  زامن  لیکشت  داقعنا و  زا  اهروشک ...  ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال 

فیلاکت هبعک و 

دجاسم شقن 
یـسایس یعامتجا و  زکارم  اهتسایـس و  زکرم  اهگنج و  زکرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  دجاسم  مارحلا و  دجـسم  نیا 

. تسا هدوب 
تیب ندوب  هداس 

دـصقم زا  ندـش  لفاغ  و  هبعک ...  نییزت  زا  تسا  رتالاب  هبترم  نارازه  مالـسا ...  ردـص  میهاربا و  ناـمز  نوچمه  دجـسم  تیب و  ندوبهداـس 
. تسا سان  عفانم » دوهش   » و سان » مایق   » هک یلصا ،
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66 ص :
شیالآیب ناکم 

عفترم ياهانب  زا ...  تسا  رتالاب  هبترم  نارازه  شیاریپیب ، نیدفاو  شیالآیب و  ناکم  نآ  رد  نیملسم  نتسویپ  مه  هب  و  تیب ...  ندوب  هداس 
. تسا سان ...  مایق  هک  یلصا  دصقم  زا  ندش  لفاغ  میظع و  و 

اهتب نتسکش 
. مینکشب ار  اهتب  مه  ام  تسکش ، هبعک  رد  ار  اهتب  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نامه 

نامز ياهتب 
. دنرتدب دنرتالاب و  نامز  نآ  زا  دنتسه  ام  نامز  رد  هک  اهتب  نیا 

توکس بادرم 
رد هب  دناهدیشاپ  تراسا  گرم و  مخت  نآ  رب  يوروش  اکیرمآ و  تسایس  نارازگراک  هک  ینوکس  توکس و  قالتاب  بادرم و  زا  دیاب  همه 

. مییآ
ایرد يوس  هب 

. میوش هناور  تسا  هدیشوج  نآ  زا  مزمز  هک  ییایرد  يوس  هب  دیاب ...  همه 
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67 ص :
ادخ دونج 

. دنوش لصتم  ادخ  دونج  هب  قح ، هبعک  زا  ًاصوصخ  اهنیمزرس و  همه  اج و  همه  زا 
رتالاب هبعک 

. دنوش راپسهر  يرتالاب  هبعک  هب  داهج ، روعش و  قشع و  ياهنیمزرس  نیرتسدقم  نیرتهب و  زا  زیزع  نارئاز 

هناخ رانک  رد  اعد 

حلاصم هب  هجوت 
. یمالسا حلاصم  هب  دننکب  هجوت  دنوشب و  رادیب  مالسا  نارس  هک ...  دینک  اعد 

راکادف تلم 
. دنکیم تیلاعف  دراد  هتشاذگ و  مالسا  يارب  صالخا  قبط  رد  ار  شزیچ  همه  هک  یتلم  نیا  هب  دینک  اعد 

ناگداتسیا
. دینک اعد  اهتردقربا  ریاس  اکیرمآ و  لباقم  رد  ناگداتسیا  هب  دیاهتسشن  اعد  هب  ادخ  هناخ  رانک  رد  هک  یناناملسم  يا 
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68 ص :
اهيراتفرگ عفر 

. دینک هدافتسا  اهيراتفرگ  عفر  ناناملسم و  همه  هب  ندرک  اعد  رد  بسانم  تصرف  نیا  زا  مرتحم ... ! جاجح 
لاح حالصا 

. دینک ادیپ  اجتلا  نیملسم ...  لاح  حالصا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هب  ادخ ... ! هناخ  نارئاز  يا 
يدایا عطق 

. دینک ادیپ  اجتلا  ناراکتیانج  يدایا  عطق  يارب ...  لاعتم  دنوادخ  هب  ادخ ... ! هناخ  نارئاز  يا 
نیملسم يرادیب 

 ... نیملسم هک  دینک  اعد  و  نیملسم ، مالسا و  هب  دینک  اعد 
. دنوش رادیب 

یگتسویپ تدحو و 

نتسناد یکی 
. دننادن ادج  مه  زا  ار  ناشدوخ  دیاب ...  نیملسم 

ییادج بابسا 
. دننادن اهبلق  ییادج  بابسا  ار  اهزرم  نیملسم ... ،
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69 ص :
اهبلق ندوب  مه  اب 

. دنشاب مه  اب  دیاب  اهبلق  تسادج ... ، اهزرم  رگا 
ندیسارهن عافد و 

نادـنمتردق يوهایه  زا  دـینک و  عافد  دوخ  تاردـقم  مالـسا و  زا  دـیهد و  مه  هب  داحتا  تسد  دـیزیخ و  اپب  ناـهج ... ! ناناملـسم  يا  ناـه 
. دیسارهن

مهافت داجیا 
. تسا نیملسم  نیب  مهافت ...  داجیا  جح ، هفسلف  تامهم  زا  یکی  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  یمالسا  نارهاوخ  ناردارب و  مومع 

يردارب میکحت 
. تسا نیملسم  نیب  يردارب  میکحت  جح ... ، هفسلف  تامهم  زا  یکی  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  یمالسا  نارهاوخ  ناردارب و  مومع 

نیملسم نتسویپ  مه  هب 
ناهج ناناملسم  نتسویپ  مه  هب  یحو ، طبهم  سدقم و  ماقم  نیا  رد  ناهج  رسارس  زا  میظع  عامتجا  مهم  ياههفسلف  زا  یکی  هک  مینادب  دیاب 

. تسا ... 
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70 ص :
اهتوغاط ربارب  رد  تدحو 

مالسا و ربمایپ  ناوریپ  نیب  تدحو  میکحت  سدقم ... ، ماقم  نیا  رد  ناهج  رسارس  زا  میظع  عامتجا  مهم  ياههفسلف  زا  یکی  هک  مینادب  دیاب 
. تسا ناهج  ياهتوغاط  لباقم  رد  میرک  نآرق  ناوریپ 

هملک دیحوت 
. دنیامنب هملک ...  دیحوت  هب  هجوتم  رتشیب  هچره  ار  دوخ  ملسم  ناردارب  مرتحم ... ، جاجح  تسا  مزال 

اهتیبصع كرت 
ترصن دوخ  نیا  هک  دنیامنب  یلهاج ...  ياهتیبصع  كرت  هب ...  هجوتم  رتشیب  هچره  ار  دوخ  ملـسم  ناردارب  مرتحم ... ، جاجح  تسا  مزال 

. تسا یلاعت  دنوادخ 

یمالسا توخا 

يردارب تسد 
. مهدیم ناهج  دهعتم  ناناملسم  مامت  هب  يردارب  تسد  نم 
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71 ص :
يردارب مشچ 

. دننک هاگن  زیزع  يردارب  مشچ  اب  نایعیش ، هب  هک  مهاوخیم  ناهج ) دهعتم  ناناملسم   ) نانآ زا  نم ... 
اههشقن ندرک  یثنخ 

. دننک یثنخ  ار  بناجا  موش  ياههشقن  هشیمه ، دننامه  نایعیش ) ندرمش  ردارب   ) ناشلمع نیا  اب 
یناطیش لیس 

قرش و ییادز  مالـسا  نک  ناینب  یناطیـش  لیـس  لباقم  رد  دنتـسه ...  هک  یبهذم  تلم و  ره  زا  مارحلا » هَّللا  تیب   » مرتحم نیرئاز  تسا  مزال 
. دنهد مه  هب  یمالسا  تّوخا  تسد  نانآ ، هدارایب  ناگتسباو  برغ و 

تسد ندرشف 
. دنراشفب رتشیب  هچ  ره  ار  يردارب  تسد  یمومع ... ، عمجم  نیا  رد  مارحلا ، هَّللاتیب  جاجح  تسا  مزال 

همه نتسناد  يدوخ 
 ... دنتسه ادخ ...  هناخ  راوج  رد  هک  مرتحم  نیرئاز 

. دننادب دوخ  زا  نابز ، گنر و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  همه 
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72 ص :

فیاظو ییارگ و  هورگ 

اهیتخبدب هشیر 
. تساهیگداتفا بقع  اهیتخبدب و  همه  ساسا  ییارگهورگ ... ، هقرفت و  ... 

هقرفت زا  زیرگ 
. ییارگهورگ هقرفت و  زا  زیرگو  تسا ... ؛ نیملسم  عیمج  یگنهامه  نایب  هَّللالبح ، هب  ماصتعا  ... 

ندرکن ادف 
. دننکن ییارگ  یلم  ییارگ و  هقرفت  يادف  ار  مولظم  نیملسم  مالسا و  هیلاع  حلاصم  ... 

ياهقرف فالتخا 
. دینکفا رود  هب  دیجم  نآرق  یلاعت و  يادخ  مکح  هب  ار ...  ياهقطنم  ياهقرف و  تافالتخا  دنمتردق ... ! ناناملسم  يا  ناه 

فالتخا لماوع 
ياهقرف و تافالتخا  دنمتردق ... ! ناناملسم  يا  ناه 

فیاظو ییارگ و  www.Ghaemiyeh.comهورگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 117زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


73 ص :
. دینکفا رود  هب  هدمآ ...  راب  هب  اهنآ ...  دساف  لامع  راوخناهج و  ياهتردق  تسد  هب  هک  ار  ياهقطنم 

فالتخا هزیگنا 
امش یمالسا  یناسنا و  فرش  ندرک  لامیاپ  ای  امـش و  تراغ  يارب  هک ...  ار  ياهقطنم  ياهقرف و  تافالتخا  دنمتردق ... ! ناناملـسم  يا  ناه 

. دینکفا رود  هب  هدمآ ...  راب  هب 
نانمشد یعس 

لمع هنوگ  ره  زا  تسا  مزال  تهج  نیمه  هب  دنراد ...  یمالـسا  عماوج  نایم  فالتخا  هقرفت و  داجیا  رد  یعـس  اوق  مامت  اب  مالـسا  نانمـشد 
. دننک يراددوخ  زیگناهقرفت ،

یعرش هفیظو 
. تسا یهلا  یعرش و  هفیظو  کی  زیگنا ) هقرفت  لامعا  زا  يراددوخ   ) نیا

هنالهاج لامعا 
. دننک زارتحا  تسا  نیملسم  فوفص  قرفت  بجوم  هک  هنالهاج  لامعا  زا  اهروشک  ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال 
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74 ص :
دوخ نیب  هقرفت 

؟ تسامش دوخ  نیب  امش ...  هقرفت  رد  امش  ياهیتخبدب  یمامت  هک  دینادیم  ایآ  ناهج ! ناناملسم  يا 
هقرفت نیرتدب 

. تسا نایعیش  اب  تعامج  تنس و  لها  نیب  فالخ  داجیا  رتزیگنا ، مغ  رتكانرطخ و  ییارگ  یلم  زا 
ربمایپ مشخ 

طخـس بجوم  ددرگ ، داجیا  ياهقرفت  دوش و  عقاو  یللخ  مالـسا ) نوماریپ   ) تدـحو نیا  رد  نارئاز  ضعب  لاـمعا  زا  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
. دش دهاوخ  رداق  دنوادخ  باذع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

هقرفت موش  راثآ 
. دنام دنهاوخ  یقاب  اهتردقربا  دنب  دیق و  رد  دننک ...  يوریپ  نکفا ...  هقرفت  راوخهریج  لامع ...  زا  هتساوخن  يادخ  رگا 

یناسفن ياهاوه 
. دیرادرب یناسفن  ياهاوه  فالتخا و  زا  تسد  ناهج ... ! ناناملسم  يا 
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75 ص :
لکشم نیرتیساسا 

. تسا نیملسم  نیب  داحتا  مدع  تالکشم ، نیرتیساسا  نیرتگرزب و  زا  یکی 
نانکفاقافن

. دنسانشب ار  اهنکفا  هقرفت  نیا  دیاب  ناهج  ناناملسم 
يزاس یثنخ 

. دننک یثنخ  ار  اهنکفا ) هقرفت   ) نانآ دیلپ  هئطوت  دیاب ...  ناهج  ناناملسم 
نیفلاخم درط 

. دنیامن درط  ار  نیملسم  تدحو  فلاخم  صاخشا  نیا  هک ...  تسا  مزال  یمالسا  ياهتلم  رب 
ناگدنیوگ راکنا 

. دننک راکنا  دهدیم  ار  ناناملسم  فوفص  نیب  فالتخا  داجیا  يوب  هک  دندینش  ناگدنیوگ  زا  یبلطم  رگا  هک  تسا  جاجح  یهلا  فیلکت 
زیگناهقرفت تایرشن 

. دننک بانتجا  يرامعتسا  زیگناهقرفت و  تایرشن  و  اهباتک ...  زا ...  هک  تسا  مزال  یمالسا  ياهتلم  رب 
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76 ص :
فالتخا حرط 

. هدش هتخیر  نانآ ...  ربخیب  ادخ  زا  لامع  و  نادنمتردق ...  تسد  هب  هک  تسا  یتایانج  زا  یمالسا  بهاذم  نیب  فالتخا  حرط 
نایور هایس 

نیطالس زا  هک  نیطالسلاظاعو  هلمج  نآ  زا  نانآ ، ربخیب  ادخ  زا  لامع  و  نادنمتردق ...  تسد  هب  هک  تسا  یتایانج  زا  فالتخا ... ، حرط 
. هدش هتخیر  دنرتيورهایس  روج ،

اکیرمآ فده 
نیب هقرفت  داجیا  زا  اکیرمآ  ياههشقن  اههئطوت و  مالسا ، هداعلا  قراخ  تردق  هب  هجوت  یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  هک  دننادب  دیاب  ناناملـسم 

. تسا ییادزمالسا ...  يارب  ناریا ...  هب  موجه  عّیشت و  تنس و  لها  ناردارب 
ناناملسم تردق  فیعضت 

. تسا یهلا  مالسا ) هداعلا  قراخ   ) تردق نیا  فیعضت  يارب  ناردارب ...  نیب  هقرفت  داجیا  زا  اکیرمآ  ياههشقن  هک ...  دننادب  دیاب  ناناملسم 
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77 ص :
فالتخا هب  ندز  نماد 

. دننزیم نماد  فالتخا ) حرط   ) نآ رب  زور  ره  نانآ ... ، ربخیب  ادخ  زا  لامع  و  نادنمتردق ... 
تیلم تیموق و 

. تسا تیّلم  ّتیموق و  دناهتساوخ ، اپهب  نآ  غیلبت  رد  رگرامعتسا  لامع  و  حرط ، نیملسم  نیب  فالتخا  داجیا  يارب  ناحارط  هک  یلئاسم  زا 
بناجا هلیح 

. دنربیم جنر  نآ  شرتسگ  مالسا و  زا  هک  تسا  بناجا  ياههلیح  زا  دوشیم ...  رجنم  نیملسم ...  نیب  ینمشد  هب  هک  ییارگ  یلم  نآ 
نانمؤم فوفص  رد  فاکش 

. تسا نیملسم ...  تحلصم  مالسا و  فالخ  رب  دوشیم  رجنم  نینمؤم  فوفص  رد  فاکش  هب ...  هک  ییارگیلم  نآ 

یساسا هراچ 

اهتردقربا دی  عطق 
همه تدحو  هیاس  رد  یساسا  هراچ  هک  دینادب  دیاب 
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78 ص :
. تسا یمالسا  ياهروشک  زا  اهتردقربا  دی  عطق  رد  یناگمه  عامتجا  نیملسم و 

رئاعش ندرک  یلمع 
. تسا شیوخ  ياهروشک  رد  هفرشم  دهاشم  همیرک و  فقاوم  رئاعش  ندرک  یلمع  و  تدحو ...  هیاس  رد  یساسا  هراچ  هک  دینادب  دیاب 

لوا مدق 
. تساهلد زا  سأی  ندودز  لوا  مدق  و  همیرک ... ، فقاوم  رئاعش  ندرک  یلمع  و  تدحو ...  هیاس  رد  یساسا ، هراچ  هک  دینادب  دیاب 

هدحاو دی 
. دنوش هریچ  تیناسنا  مالسا و  نانمشد  رب  ات  دنشاب  ینآرق  هدحاو  ِدی  مه  اب  همه  دنتسه ...  ادخ ...  هناخ  راوج  رد  هک  مرتحم  نیرئاز 

فقاوم رد  فیلاکت 

تعباتم موزل 
مزال و تنس  لها  تاضق  مکح  زا  تعباتم  نیفوقو  رد 
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79 ص :
. دشاب هتشاد  فالخ  هب  عطق  هچ  رگا  تسا  يزجم 

لادج زا  زیهرپ 
. تسین لادج  عازن و  لحم  هفیرش ، عاقب  همیرک و  فقاوم 

داحتا نامیپ 
. دیدنبب تنطیش  كرش و  دونج  لباقم  رد  قافتا  داحتا و  نامیپ  همیظع ، فقاوم  نیا  رد  گرزب ، يادخ  هب  لاکتا  اب 

یگدنکارپ زا  يرود 
. دیزیهرپب عزانت  قّرفت و  زا 

رعاشم تخانش 
. ار گرزب  رعاشم  دیسانشب  راوگرزب ... ! نارئاز  يا 

نتسکش يارب  یگدامآ 
تروـص هب  هک  گرزب  ياـهتب  نتـسکش  يارب  ینکـش  تـب  زکرم  زا  دـیوش  زهجم  ار و  گرزب  رعاـشم  دیـسانشب  راوـگرزب ... ! نارئاز  يا 

. دناهدمآرد راوخمدآ  نارگلواپچ  یناطیش و  ياهتردق 
مالسا يوربآ  ظفح 

هک تسامش  دوجو  هب  هتسب  مالسا  يوربآ  زورما 
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80 ص :
. دننکیم هدهاشم  ار  امش  نیملسم  ریاس  دیوریم و  همیرک  فقاوم  نیا  هب  یعمجتسد 

رگیدکی هب  نتسویپ 
. دیدنویپب مه  هب  یهلا  رعاشم  فقاوم و  رد  ادخ ! هناخ  نارئاز  يا 

يزیر وربآ 
زا وربآ  ادخ  شیپ  هک  نیا  رب  هوالع  هک  يزیچ  کی  هب  یفالخ ، کی  هب  یتیـصعم ، کی  هب  دوشب  هدولآ  ادابم  همیرک  فقاوم  نیا  رد  فوقو 

. دورب تسد  زا  مالسا  يوربآ  زین )  ) ایند لها  شیپ  دورب  تسد 

فقاوم رد  ادخ  زا  تساوخرد 

مالسا يزوریپ 
. دیهاوخب ار  ناهج  نافعضتسم  نیملسم و  مالسا و  ترصن  یلاعت  دنوادخ  زا  یهلا ...  رعاشم  فقاوم و  رد 

یناهج رفک  رب  يزوریپ 
. دننک اعد  یناهج  رفک  رب  مالسا  يزوریپ  يارب  یعمجتسد  همرتحم ، رعاشم  فقاوم و  رد  مرتحم ...  جاجح  تسا  دیما 
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81 ص :
نیملسم يرادیب 

غیلب ياعد  دننک و  دایرف  نانآ  تموکح  ناناملسم و  يرادیب  يارب ...  یعمجتـسد  همرتحم  رعاشم  فقاوم و  رد  مرتحم ...  جاجح  تسا  دیما 
. دنارابب نیملسم  مومع  رس  رب  ار  دوخ  نارفغ  تمحر و  ربا  یحو ... ، طیحم  رد  اعد  تکرب  هب  دیاش  دنیامن ؛

تاجن هار 
. دینک بلط  همیرک ، فقاوم  نآ  رد  قح ،»  » زا ار  تاجن  ياههار  دیشاب و  یناهج  رابکتسا  لاگنچ  زا  نافعضتسم  نامورحم و  تاجن  رکف  هب 

نافرع
. دیور تافرع  هب ...  نافرع  لاح ...  اب 

اههدعو هب  نانیمطا 
. دییازفیب نافعضتسم  تموکح  قح و  ياههدعو  رب  بلق  نانیمطا  هب  فقوم  ره  رد 

تایآ رد  رکفت 
. دینک قح  تایآ  رد  رکفت  نوکس ، توکس و  اب 
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82 ص :
دوخ تخانش 

. دیسانشب ار  دوخ  دییآ و  دوخ  هب  دنمتردق  ناناملسم  يا  ناه 
دوخ ندناسانش 

. دیناسانشب ملاع  هب  ار ...  دوخ  دنمتردق ... ! ناناملسم  يا  ناه 
ندمآ دوخ  هب 

. دییآ دوخ  هب  ادخ ! هناخ  جاجح  يا 
مالسا هب  هانپ 

. دیوش هدنهانپ  مالسا  هب  و  دیروآور ؛ گرزب  يادخ  هب  ناناملسم ... ! يا 

اهشزرا زا  عافد 

اهشزرا زا  عافد 
. دنزیخرب نیملسم  عفانم  یهلا و  ياهشزرا  زا  عافد  يدج و  هلباقم  هب  مزال ، لیاسو  تاناکما و  همه  اب  دیاب  ناناملسم 

فوفص ندرک  مکحم 
شیوخ سدقم  عافد  هزرابم و  فوفص  دیاب ...  ناناملسم 
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83 ص :
. دنیامن مکحتسم  مکحم و  ار 

ادخ ترصن 
. ار امش  دهد  ترصن  ات  ار  ادخ  دینک  ترصن 

يونعم تردق 
مه رد  ار  اهتردق  مامت  دـناوتیم  امـش ...  تیعمج  هریچ و ...  اهتردـق  همه  رب  امـش  يونعم  تردـق  هک  دـینادب  ناهج ... ! ناناملـسم  يا 

. دنکش
یگدزبرغ اب  هزرابم 

. دییامن هزرابم  یگدزبرغ  برغ و  اب  دینز و  هیکت  مالسا  گنهرف  رب  ناهج ... ! ناناملسم  يا 
تیوه ظفح 

. دیبایرد ار  شیوخ  تیوه  دیزاتب و  هدز  قرش  هدز و  برغ  نارکفنشور  رب  و  دیتسیاب ، دوخ  ياپ  يور  ناهج ... ! ناناملسم  يا 
دجم هداعا 

ار زیزع  مالـسا  تمظع  دجم و  ات  دیهن  ندرگ  یلاعت  يادخ  نامرف  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  میرک  نآرق  دیزیخ و  اپ  هب  ناهج ! ناناملـسم  يا 
. دینک هداعا 
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84 ص :
دیزیخ اپهب 

. دیزیخ اپ  هب  ملاع ! راطقا  دالب و  همه  رد  ناناملسم  يا 

هیقف یلو  هدنیامن  هاگیاج 

مسارم رد  تکرش 
. دنیامن تکرش  مسارم  هیلک  رد  بناجنیا ، هدنیامن  جح و  نیلوؤسم  اب  لماک  یگنهامه  اب  یناریا  ریغ  یناریا و  مرتحم  جاجح 

اهداهنشیپ زا  يوریپ 
. دنیامن يوریپ  جاجح ...  جح و  روما  مرتحم  يدصتم  ياهداهنشیپ  زا  مرتحم ...  جاجح  تسا  يرورض 

تاروتسد هب  لمع 
. دننک لمع  بناج ...  نیا  هدنیامن  تاروتسد  هب  هک ...  مهاوخیم  نارئاز ...  رگید  یناریا و  راوز  زا  ًادکؤم  نم 

طوطخ میسرت 
يارب هک  یطوطخ  زا  دنهد و  ارف  شوگ  جاجح ) تسرپرس   ) امش ياهییامنهار  هب  هک  دنفظوم  مرتحم  جاجح 
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85 ص :
. دنیامنن زواجت  هدومن و  تعاطا  دییامنیم  میسرت  نانآ 

تیفیک تقو و 
. دینک يوریپ  روما  نایدصتم  زا  اهنآ  لاثما  راعش و  تیفیک و  تقو و  رد  تسا  مزال 

مظن تیاعر 
. دییامن تاعارم  قیقد  هتسیاش و  روط  هب  ار  یمالسا  بادآ  بیترت و  مظن و  تسا  مزال 

نیکرشم زا  تئارب 

یسایس بجاو 
. تسا جح  یسایس  تابجاو  زا  يدیحوت و  ناکرا  زا  ناکرشم ... ، زا  تئارب  نالعا 

تئارب هویش 
. دوش رازگرب  رتهب  رتشیب و  هچره  هوکش  تبالص و  اب  ییامیپهار  تارهاظت و  تروص  هب  جح  مایا  رد  دیاب  تئارب ... ، نالعا 

رادیاپ تنس 
. تسین یندشن  هنهک  تئارب ، نالعا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس 
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86 ص :
هنیک زاربا 

رانک رد  ار  راکتیانج  ياکیرمآ  نانآ  سأر  رد  یناـهج و  رابکتـسا  نادـحلم  ناکرـشم و  زا  تئارب  هدـنبوک  داـیرف  یناریا ...  مرتحم  جاـجح 
. دنوشن لفاغ  قلخ ، ادخ و  نانمشد  هب  تبسن  دوخ  هنیک  ضغب و  زاربا  زا  دنزادنا و  نینط  دیحوت  هناخ 

یلمع ضغب 
. دننک زیربل  ادخ  نانمشد  هب  تبسن  یلمع  ضغب  ترفن و  زا ...  ار  ملاع  رسارس  ياضف  ناناملسم ، دیاب 

قح هب  قشع 
. دننک زیربل  قح ...  تاذ  هب  تبسن  قشع  تبحم و  زا  ار  ملاع  رسارس  ياضف  ناناملسم ، دیاب 

لکشت نیرمت 
. تساهیتسرپتب كرش و  رفک و  اب  دربن  هئارا  يارب  نادهاجم  لکشت  نیرمت  هزرابم و  قاثیم  دیدجت  جح ، رد  تئارب  نالعا  لاح  ره  هب 

رادتقا رهظم 
(، تئارب  ) یسایس يدابع  سدقم  عامتجا  نیا  تاکرب  زا 
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87 ص :
. دنوش دنمرهب  تسا  ناریا  یمالسا  زیزع و  روشک  نیملسم و  رادتقا  هدنهد  ناشن  هک 

مکارتم يژرنا 
هب میراد و  هتـشاد و  مالـسا  ناهج  مکارتم  يژرنا  يدازآ  رب  میمـصت  نیکرـشم  زا  تئارب  مالعا  اب  ام  دـننادب ...  دـیاب  زیزع  نارئاز  هچنآ  اـما 

. تفرگ دهاوخ  تروص  راک  نیا  يزور  نآرق ، نادنزرف  تسد  اب  گرزب و  دنوادخ  يرای 
سدقم گنهآ 

. دننکن تلفغ  مالسا  یلومش  ناهج  و  تئارب )  ) يدیحوت سدقم  گنهآ  نیا  زا  ياهظحل 
یناگمه دایرف 

. تسا دایرف  ياج  هک  ییاج  رد  دنشکب  دایرف  مه  هارمه  دنوشب و  دحتم  مه  اب  اهناملسم  مراودیما ... 
بسانتم ياههویش 

. دبلطیم ار  دوخ  بسانتم  ياههمانرب  اههویش و  اههولج و  ینامز  رصع و  ره  رد  تئارب ... ، نالعا 
لوا هلحارم 

لحارم نآ  همادا  هزرابم و  لوا  هلحرم  تئارب ، نالعا 
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88 ص :
. تسام هفیظو  رگید ،

ناهارمگ طارص 
. دوش هدایپ  دیاب  یمالسا  عماوج  حوطس و  همه  رد  هک  تسا  ناهارمگ  طارص  زا  يرود  تئارب و  قح ، تمعن  طارص  هب  دورو  طرش 

یناگمه يدایرف 
. تسا دایرف  ياج  هک  ییاج  رد  دنشکب  دایرف  مه  هارمه  دنوشب و  دحتم  مه  اب  اهناملسم  مراودیما ... 

فیاظو ءزج 
. دننادب همیرک  فقاوم  رد  دوخ  فیاظو  زا  ار  نانآ  نارادمدرس  رافک و  زا  تئارب 

ندش یمیهاربا 
. دشاب مهیلع  هَّللا  تاولص  ءایبنالاوبا  یمیهاربا  جح  اهنآ  جح  ات  دننادب  دوخ ...  فیاظو  زا  ار  رافک ...  زا  تئارب 

ندوب یمئاد 
. دناهدش ضرقنم  زاجح  ناکرشم  هک  یتروص  رد  دیواج ، تسا و  روتسد  نیا  تسین ؛ صاخ  نامز  هب  صوصخم  ناکرشم ، زا  تئارب  دایرف 
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89 ص :
ندوب ییاج  همه 

. دوشن رصحنم  مسارم  مایا و  هب  تئارب  نالعا 
اسر دایرف 

رتاسر هچره  ار  ناراکمتـس  ناملاظ و  زا  تئارب  دایرف  یناسنا ، ناشورخ  لیـس  یمومع و  عمجم  نیا  رد  مارحلا  هَّللا  تیب  جاجح  تسا  مزـال 
. دنروآرب

قشع تازاوم 
. دییوج تئارب  ناشناگتسباو  اهتوغاط و  کچوک  گرزب و  ياهتب  زا  قح ، هب  قشع  تازاوم  هب 

ناگدازآ تئارب 
ءيرب نانآ  زا  ناهج  ناگدازآ  همه  دنتسج و  تئارب  نآ ، زا  وا  ناتسود  یلاعت و  يادخ  هک  دییوج  تئارب  ناشناگتـسباو  اهتوغاط و  زا ... 

. دنتسه
تاهبش

. دیهدن ارف  شوگ  نیفرحنم  نیرجحتم و  نانیرفآ و  دیدرت  تاهبش  ناسانخ و  هسوسو  هب 
تئارب زا  تلفغ 

ات شیپ  اهنرق  زا  هچنآ  هک  مینادب  دیاب  مینادیم و  همه 
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90 ص :
. تسا مالسا  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  زا  ناناملسم  تلفغ  تسا ...  هدمآ  نیملسم  رس  رب  نونک 

هبرض زا  يریگولج 
یمالسا ياهروشک  هب  ندز  هبرض  دوخ و  عفانم  تهج  رد  نانآ  تاناکما  زا  ناراوخایند ، دنراذگن  تئارب ، رد ...  تکرش  زا  دعب  ناناملـسم 

. دننک هدافتسا 
گنن نیرتگرزب 

. دننک ادیپ  هار  ناناملسم  یماظن  يرس و  زکارم  هب  ناگناگیب ، هک  تسا  یمالسا  کلامم  نارس  روشک و  راع  گنن و  نیرتگرزب  نیا 
دونج ندنار 

ياهروشک زا  برغ  قرـش و  یماظن  ياههاگیاپ  ندیچرب  سیلبا و  دونج  ندـنار  يارب  دـیاب ...  تئارب ... ، رد ...  تکرـش  زا  دـعب  ناناملـسم 
. دننک شالت  دوخ 

رامعتسا یمر 
. دنشاب دوخ  یمالسا  ياهنیمزرس  اهروشک و  زا  رامعتسا  یمر  رکف  هب  دیاب  تئارب ... ، رد ...  تکرش  زا  دعب  ناناملسم 
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91 ص :
عطاق تجح 

ناریا یمالسا  روشک  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  هک  دهدیمن  هزاجا  یتردق  چیه  هب  مالسا ...  هب  دهعت  نامیا و  تکرب  هب  یمالسا  ناریا  زورما 
. ناهج نامولظم  ناناملسم و  يارب  تسا  یعطاق  تجح  دوخ  نیا  و  دیامن ؛

ریذپانتسکش
هن دنـشاب ، هتـشاد  ار  نانآ  هلباقم  يارای  قرـش  تردـق  ربا  هن  هک  دـندرگ  لدـبم  صوصرم  یناینب  ریذپانتسکـش و  یتما  هب  زیزع ...  نارئاز 

. برغ
يدج يرطخ 

ره هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رادتقا  تهبا و  تبالـص و  هب  ندز  هبرـض  ناناملـسم و  حالـس  علخ  يارب  ناراوخ ... ، ناهج  ًاملـسم 
. دننزیم تسد  يراک 

يدبا مایق 
. دبالا یلا  تسا ...  ناکم  نامز و  ره  روتسد  تسین و  ینامز  هب  صتخم  مایق » »

یگنادواج زمر 
و دبالا ؛ یلا  تسا ...  ناکم  نامز و  ره  روتسد  مایق ،» »
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92 ص :
. دبا رخآ و  ات  نامولظم  دیس  يازع  هماقا  رب  مالسلا  مهیلع  نیملسم  همئا  دیکا  شرافس  هتکن  تسا  نیمه 

لیئارسا اکیرمآ و 

یلصا نمشد 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  نأشلامیظع  ربمایپ  میرک و  نآرق  مالسا و  یلصا  نمشد  هک  دننادب  یبوخ  هب  دیاب  همیرک  فقاوم  رد  رضاح  ناناملـسم 

. تسا لیئارسا  شدساف  هدیلو  اکیرمآ و  ًاصوصخ  اهتردقربا 
عمط مشچ 

یمالـسا ياهروشک  هب  عمط  مشچ  لیئارـسا ...  شدساف  هدیلو  اکیرمآ و  هک ...  دننادب  یبوخ  هب  دیاب  همیرک  فقاوم  رد  رـضاح  ناناملـسم 
. دنتسین رادرب  تسد  ياهئطوت  تیانج و  چیه  زا  اهروشک  نیا  ینیمز  يور  ینیمزریز و  میظع  نزاخم  لواپچ  يارب  هتخود و 

اکیرمآ تیقفوم  زمر 
نیا رد  لیئارسا ) اکیرمآ و   ) نانآ تیقفوم  زمر  هک ...  دننادب  یبوخ  هب  دیاب  همیرک ...  فقاوم  رد  رضاح  ناناملسم 
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. دشابیم دنناوتب  هک  یلکش  ره  هب  ناناملسم  نیب  نتخادنا  هقرفت  یمالسا ) ياهروشک  نزاخم  لواپچ   ) یناطیش هئطوت 

مزج مزع 
دـننک و درخ  شناهد  رد  ار  اکیرمآ  ياهنادـند  ات  دـننک  مزج  ار  دوخ  مزع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یهارمه  اـب  ناـهج  ناناملـسم 

. دنشاب ناهج  رد  تماما  دیحوت و  يدازآ و  لگ  ییافوکش  رگهراظن 
يرگاشفا

ناـیملاع شوگ  هب  ار  راـکتیانج  لیئارـسا  زواـجتم و  رگلواـپچ و  ياـکیرمآ  صوصخ  هب  پچ  تسار و  ياـههئطوت  ادـخ ! هناـخ  نارئاز  يا 
. دیناسرب

تایانج ندرمشرب 
. دیرامشب ار  لیئارسا ) اکیرمآ و   ) ناراکتیانج نیا  تایانج  دینک و  دادمتسا  ناملاع )  ) نانآ زا  ادخ ... ! هناخ  نارئاز  يا 

اهتلم زا  عافد 
 ... دیتسه هک  يروشک  ره  رد  زیزع ! ناردارب  نارهاوخ و 

ياهروشک اهتلم و  زا  ياهظحالم ، چیه  نودب  للملا ...  نیب  مزینویهص  اکیرمآ و  ینعی  دوخ  نانمشد  لباقم  رد  اورپیب 
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. دینک عافد  یمالسا 

ندیسرتن
. دیسارهن نامیا  زا  یهت  ياهتردق  نیا  زا  راوگرزب ... ! نارئاز  يا 

یمر ینطاب  بادآ  تارمج و 

راظتنا
. دناهدنار دوخ  روشک  زا  هناکاب  یب  ار  طسوتم  کچوک و  گرزب و  نیطایش  نآ ، عاجش  تلم  هک  دشکیم  ار  یناراکادف  راظتنا  تارمج ،

نیطایش درط 
ناهج هک  اهلوحام »  » و يرقلاما »  » زا ار  نیطایش  هورگ  هدنبوک ، ياهراعش  اههزیر و  گنس  اب  هک ...  دشکیم  ار  یناراکادف  راظتنا  تارمج ،

. دننک درط  یمر و  تسا 
ادخ اب  نامیپ 

یمالـسا ياهروشک  زا  ار  اهتردقربا  سنا و  نیطایـش  ات  دینک  دهع  ادخ  اب  مجر ، اب  امـش  تسا ؛ نج  سنا و  نیطایـش  مجر  تابقع ، مجر 
. دینارب زیزع 

یمر ینطاب  بادآ  www.Ghaemiyeh.comتارمج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 117زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :
ندش ینامحر 

. دشاب ناطیش  هب  نامحر  دونج  مجر  ناتمجر ، ات  دیوش  ینامحر  دیاب  امش 
مجر رارکت 

. دنوش نازیرگ  همه  ناگداز  ناطیش  ناطیش و  هک  دینک  رارکت  یهلا  ياهروتسد  اب  فلتخم  دراوم  رد  ار  ناطیش  مجر 
ناطیش یمر 

. داد ماجنا  فقاوم  نیمه  رد  ار  کچوک  گرزب و  نیطایش  یمر  دیاب ... 
نیطایش ندنار 

. دنار مرح  هبعک و  مالسا و  سدقم  میرح  زا  ار  کچوک  هنایم و  گرزب و  ناطیش  دیاب 
تسد عطق 

. درک عطق  تسا  نآ  میرح  هک  یمالسا  ياهروشک  مرح  هبعک و  زا  ار  نیطایش  تسد  دیاب 
نطاب ناطیش 

ادارف دینک ، مایق  ادخ  يارب  دییایب ...  ناهج ... ! ناناملسم  يا 
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. یناطیش ياهتردق  لباقم  رد  یناگمه  مایق  و  ناتدوخ ، نطاب  ناطیش  دونج  لباقم  رد 

هاگنابرق

یناقح ياهوزرآ 
. تسا قلطم  بوبحم  هار  رد  شیوخ  زیچ  نیرتبوبحم  ندومن  ینابرق  نآ ، هک  دیبایرد  اجنآ  رد  ار  یناقح  ياهوزرآ  دیور و  ینم  هب  سپ 

ندیسر هار 
لاح نیا  رد  دیـسرن و  قلطم  بوبحم  هب  دیرذگن  تسا  نآ  عبات  ایند » بح   » تسا و سفن » بح   » شنیرتالاب هک  اهبوبحم  نیا  زا  ات  دینادب 

. دزیرگب امش  زا  ناطیش  دینک و  مجر  ار  ناطیش  هک  تسا 
هاگنابرق زار 

هرمث نیرتزیزع  يادف  دح  رس  ات  مالـسا  سدقم  فده  یلاعت و  كرابت و  ادخ  يارب  هک  دننک  هجوت  یلیعامـسا  یمیهاربا - هاگنابرق  ّرـس  هب 
. دومن عافد  یهلا  فده  زا  داتسیا و  دیاب  دوخ  دوجو 
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هاگنابرق سرد 

. داد ام  هب  وا  هار  رد  ار  زیچره  زا  نتشذگ  روتسد  هک  دنوریم  زیزع  لیعامسا  هاگنابرق  يوسهب 
راثیا زا  رتالاب 

. دشاب هدرک  يراثیا  ات  دنیبیمن  يدوخ  میهاربا  تسین ، راثیا  تسین ، ياهلأسم  ینابرق )  ) نیا میهاربا ، يارب 

نابرق دیع 

ءاقل دیع 
نکیل دنریگیم  دـیع  مه  اهنآ  میریگیم  دـیع  مه  ام  دراد ؛ رگید  يانعم  کی  اهربمغیپ  يارب  میهاربا و  يارب  دراد ، انعم  کی  ام  يارب  دـیع 

زا دعب  هتبلا  رما ، نیا  يارب  دنریگیم  دیع  دناهدش و  رهاظ  اجنآ  زا  هک  ییاجنآ  هب  دننکیم  دوع  اهنآ  تسا  ءاقل  دیع  دنریگیم  دیع  هک  اهنآ 
. دوشیم دیع  شمسا  یهلا  ریس  يانعم  نآ  هب  عاجرا 

فلتخم داعبا 
 ... کیربت ناهج  نیملسم  همه  هب  تسا  رگید  داعبا  راثیا و  دعب  یسایس ، دعب  ینافرع ، دعب  تسا : هفلتخم  داعبا  ياراد  هک  يدیعـس  دیع  نیا 

. منکیم ضرع 
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98 ص :
دیع رد  رکفت 

ترـضح یهاگنابرق  لئاسم  نابرق و  دیع  رد  رکفت  يردـق  کی  دوب ) توغاط  نامز  رد  هچنآ  زا   ) دـنک يریگولج  دـناوتیم  هک  يزیچ  نآ 
. درک وا  هک  يایگتشذگ  دوخ  زا  درک و  وا  هک  يراثیا  رد  ّربدت  تسا ؛ میهاربا 

ندوب فرش 
يارب هک  میوشب  ایهم  مه  نامدوخ  ام  مینادیم  فرش  رخذ و  ربمغیپ  يارب  مینادیم و  دیع  نیملسم  يارب  ار  دایعا  نیا  هک  يروط  نامه  دیاب 

. میشاب فرش  رخذ و  مرکا  ربمغیپ 
فالتخا لح 

لح دیاب  ادخ  هانپ  رد  هفرع  زور  رد  دیع و  زور  رد  هک  تسا  یلکشم  نیا  دناهتخادنا ... ؛ فالتخا  ناشنیب  هک  تسا  نیمه  نیملسم  لکـشم 
. دوش

ادخ هار  رد 
. دیریگب دیع  دیهدب و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تایح  هرمث  نیرتزیزع  هک  تخومآ  همه  ام و  هب  دیحوت ...  ردپ  نیا 

اههداد دیهش  ادهش و 
دندش و دیهش  هک  ییاهنآ  رب  تسا  كرابم  دیع ...  نیا 
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99 ص :
. دنداد دیهش  هک  ییاهنآ  رب  تسا  كرابم 

یعقاو دیع 
هطلـس تحت  زا  ناهج  ناناملـسم  مامت  مالـسا ، ياملع  دهعت  نیملـسم و  يرادـیب  اب  هک  تسا  يزور  نآ  تقیقح  رد  كرابم  دیعـس و  دـیع 

. دنیآ نوریب  ناراوخناهج ، ناراکمتس و 
قّقحت طرش 

. دشوپ لمع  هماج  نآ  یهلا  يونعم و  دعب  هک  نآ  رگم  ددرگیمن  لصاح  جح )  ) نآ یعامتجا  یسایس و  دعب 

مایپ ندناسر 

همه هب  قلعتم 
. تسا یمالسا  ياهتلم  همه  هب  قلعتم  ناریا  یمالسا  يروهمج  رابتعا  رادتقا و  هک  دییوگب  ناناملسم )  ) نانآ هب  نم ...  بناج  زا 

هار ندرک  راومه 
تماماو لک  حلـصم  یجنم و  روهظ  يارب  ار  هار  ادـخ  يرای  هب  نامبالقنا ...  رودـص  اـب  دـییوگب ...  ناناملـسم )  ) ناـنآ هب  نم ...  بناـج  زا 

. مینکیم راومه  هادف  انحاورا  نامز  ماما  قح  هقلطم 
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100 ص :
قوقح زا  عافد 

رانک رد  نازواجتم  هیلع  يرگنـس  ره  رد  ناریا ...  یمالـسا  يروهمج  هک  دنهد  نانیمطا  ناناملـسم  همه  هب  ناریا  تلم  همه  نم و  بناج  زا 
. درک دهاوخ  عافد  هَّللا  ءاش  نا  امش  هدنیآ  زورما و  هتشذگ و  قوقح  زا  تسا و  هداتسیا  امش 

نازرابم زا  تیامح 
ياههمانرب تازرابم و  یماح  امش و  نابیتشپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  دنهدب  نانیمطا  ناناملسم  همه  هب  ناریا  تلم  همه  نم و  بناج  زا 

. تسامش یمالسا 

ترایز هفسلف 

ندش يدمحم 
. دنوش يدمحم  ات  دنوریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هنیدم  يوسهب 

نتسیز هنوگچ 
ار قوشعم  يوس  هب  نتفر  هنوگچ  ندرک و  تدهاجم  هنوگچ  نتسیز و  هنوگچ  ات ...  دنوریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هنیدم  يوس  هب 

. دنزومایب
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101 ص :
مالس غالبا 

هاگـشیپ هب  ار  نیدوقفم  ارـسا و  نازابناج و  ادهـش و  مظعم  ياههداوناخ  شالترپ و  نیلوؤسم  زیزع و  تلم  هناـصلاخ  مالـس  مرتحم  جاـجح 
. دینک غالبا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  سدقم 

يزوریپ تساوخرد 
و هتساوخ ، دوخ  قداص  ناوریپ  يارب  رتشیب  تمحر  دقفت  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و   ) نانآ زا  هنازجاع  هناسمتلم و  مرتحم ... ، جاجح 

. دنهاوخب ادخ  زا  یناهج  رفک  رب  گنج  رد  ار  ام  يزوریپ 

مالسلا مهیلع  همئا  ياهیگژیو  ربمایپ و  تساوخ 

ناوریپ دجم 
تلذـم كاخ  هب  هدـناشنتسد ، نامکاح  طلغ  ياهتسایـس  اب  هنافـسأتم  هک  تسا  هدوب  دوخ  ناوریپ  تمظع  دـجم و  لاـبند  مالـسا  ربماـیپ 

. دناهتسشن
رکف ندوب  ییادخ 

وا رماوا  ادخ و  زج  هب  ياهظحل ...  هک  ياهلزنملا  میظع  يایلوا  روبق  نأشلا و  میظع  لوسر  ربق  يوس  هب  دناهتفر 
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102 ص :
. دناهتشادنرب مدق  وا  ياضر  زجهب  و  دناهدیشیدنین ؛

ایند هب  یهجوتیب 
. دناهدرکن هجوت  نآ  فراخز  ایند و  هب  ياهظحل  هک  ياهلزنملامیظع  يایلوا  روبق  نأشلا و  میظع  لوسر  ربق  يوس  هب  دناهتفر 

روبق يور  نداتفا 
ًادـج تسا ، عرـش  فلاـخم  یهاـگ  هک  ییاـهراک  هرهطم و  روـبق  يور  نداـتفا  زا  اـهروشک ...  ریاـس  نایعیـش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزـال 

. دنیامن يراددوخ 

هنیدم هکم و  تاغوس 

يدبا ياهدرواتسد 
. دنروآ تاغوس  ناتسود  يارب  يدبا  یقاب  ياهدرواتسد  یناف ، يدام  ياهتاغوس  ياج  هب 

یناسنا ياهشزرا 
هزیگنا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  بیبح  دمحم  ات  هَّللا  لیلخ  میهاربا  زا  گرزب  ناربمغیپ  هک  یمالسا  یناسنا - ياهشزرا  زا  رپ  یتشم  اب 
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103 ص :
. دندنویپب تداهش  قشاع  ناتسود  هب  دندش ، ثوعبم  نآ 

تدحو راثیا و 
. دنروایب تاغوس  ار  تدحو  ار ...  راثیا  دیاب ...  نارئاز )  ) اهنآ

ناریا زا  هیهت 
. دییامن هیهت  ناریا  دوخ  زا  بسانم  ياهزیچ  دیناوتیم  ناتناتسود  ناتدوخ و  يارب  امش 

رازاب رد  هسرپ 
جح و تیثیح  اب  هک  لمع  نیا  اب  ار  تعیرـش  بحاص  لد  دننزیم و  هسرپ  اهالاک ...  يوجتـسج  هب  اهرازاب  رد  هنالفاغ  جاجح ...  زا  يریثک 

. دنروآیم درد  هب  دنکیم  يزاب  جاجح 
اوران فراصم 

 ... دنیامنیم اوران  فراصم  تاغوس ، ناونعهب  هک  یناسک 
رجا و نانآ  هب  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـنیامن  دوخ  دنمتـسم  لـیلع و  نارهاوخ  ناردارب و  جاـیتحا  فرـص  ار  اـههنیزه  وحن  نیا  تسا  یـضتقم 

. دیامرف تیانع  تکرب 
تباقر زکارم 

تباقر زکارم  یمالسا  ياهروشک  ياهرازاب  نونکا 
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104 ص :
. تسا هدش  قرش  برغ و  ياهالاک 

ینییزت ياهالاک 
. تسا ریزارس  یمالسا ) ياهروشک  ياهرازاب   ) اهنآ يوسهب  یفرصم  سانجا  اهيزاب و  بابسا  لذتبم و  ینییزت  ياهالاک  لیس  نونکا ... 

نانمشد يارب 
 ... زاجح هفرشم  دهاشم  هدج و  همظعم و  هکم  فسألاعم 

. هدش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  گرزب  ربمایپ  مالسا و  نانمشد  يارب  رازاب  ناگناگیب و  ياهالاک  زا  ولمم 
ییاکیرمآ ياهالاک 

. دوش زارتحا  دیاب  اهنآ  زا  و  تسا ؛ لطاب  جیورت  و  تسا ؛ مالسا  نانمشد  هب  کمک  ییاکیرمآ ) ياهالاک   ) نآ يرادیرخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  رانک  رد 

دنویپ ندرک  مکحم 
ناناملسم اب  ار  هدنیآ  طابترا  یتسود و  ياهدنویپ  اهتعیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دقرم  رانک ...  رد  مرتحم ... ، نارئاز 
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105 ص :
. دننک مکحم 

بالقنا ثیدح 
 ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دقرم  رانک ...  رد  مرتحم ... ، نارئاز 
. دنیامن وگ  زاب  ناناملسم )  ) نانآ هب  ار  ادخ  فطل  بالقنا و  ثیدح 

مایپ ندناسر 
نآ رد  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  دهاجم  فیرـش  تلم  راکادف  عاجـش و  نیدـهاجم  دایرف  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  روشک  مرتحم  جاجح  دـیاب 

. دنناسرب نیملسم  یمومع  عمجم 
نارگید ندرک  فظوم 

. دنشاب ناهج  مولظم  ياهتلم  مامت  هب  ناریا  تلم  مایپ  لماح  هک  دنیامن  فظوم  ار  نیملسم ...  روشک ... ، مرتحم  جاجح  دیاب 

تشگزاب

هانگ زا  يراب  هلوک 
اب تروص ...  نیا  رد  هک  دنیامنیم ...  لمع  هتسیاش ) راتفر   ) دش رکذ  هچنآ  فالخ  رب  نارئاز )  ) ناربخیب زا  یضعب 
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106 ص :
. دندرگیمرب دوخ  لزانم  هب  هانگ  زا  يراب  هلوک 

میظع یهانگ 
وا و هناخ  ادخ و  رضحم  رد  تروص  نیا  رد  هک  دنیامنیم ...  لمع  هتسیاش ) راتفر   ) دش رکذ  هچنآ  فالخ  رب  نارئاز )  ) ناربخیب زا  یضعب 

. دنوشیم میظع ...  یهانگ  بکترم  ناناملسم  هلبق 
فص زا  جورخ 

هَّللا تیب  جاجح  فص  زا  تروص ...  نیا  رد  هک  دنیامنیم ...  لمع  هتسیاش ) راتفر   ) دش رکذ  هچنآ  فالخ  رب  نارئاز )  ) ناربخیب زا  یضعب 
. دنوشیم جراخ  عیقب  رد  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ربق  نارئاز  مارحلا و 

تفرعم رابهلوک 
دوخ ناـطوا  هب  بوبحم  قشع  قح و  تفرعم  زا  يراـب  هلوک  اـب  تینم ، ینم و  ياـهرزو  زا  ملاـس  ناـگمه  تعیبـط ، لاـعفا  زا  يرابکبـس  اـب 

. دندرگزاب
هیور زا  جراخ 

وحن نیا  تسا  یضتقم  دنیامنیم  جح  زا  تشگرب  تقو  رد  هیور  زا  جراخ  ياهینامهم  تافیرشت و  هک ...  یناسک 
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107 ص :
. دیامرف تیانع  تکرب  رجا و  نانآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  دنیامن  دوخ  دنمتسم  لیلع و  نارهاوخ  ناردارب و  جایتحا  فرص  ار  اههنیزه 

تمدخ تذل 
قح و ياضر  لیـصحت  رب  هوالع  درب ، دیهاوخ  هتـسیاش  روطهب  مالـسا )...  هب  تمدخ   ) ار رما  نیا  تذـل  رفـس ، زا  عوجر  زا  سپ  هک  دـینادب 

. تسا رضاح  دهاش و  هک  ءادفلا ) همدقمل  یحور   ) هَّللا ۀیقب  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نأشلا  میظع  ربمایپ 
تاغوس شخپ 

 ... میراد یفیلاکت  دنتشگرب  جاجح )  ) هک نیا  زا  دعب  مه  ام 
. مینک شخپ  نامدوخ  تلم  نیب  ار  تدحو ) راثیا و  نوچ  رفس ، يدبا  يونعم  ياهتاغوس   ) انعم نیا  دیاب  و 

گرزب یتداعس 
. تلاسر زکرم  هرونم ، هنیدم  هب  و  یحو ؛ زکرم  همظعم ، هکم  هب  دیدش  فرشم  هک  دیتشاد  یتداعس  هچ 

هتسیاش لوبق 
. دیامرف لوبق  ار  اهترایز  نیا  هتسیاش  روط  هب  امش ...  زا  دنوادخ 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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